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Podivná ty zeno ! chladná — žhavá —
Kdo se dívá v to tvé áccchapiné oko^

V nmž ta sálá žár, tur tašt dlí habá,

Mže nepovznést se s tebou k hvzdám pevysoko?

Pi tobé, pi tom oceánu vróueícifcitu,
"

Kdož mže chí^dným^ prázdným srdcem rozhodnouti,

Zda ped tebou^e, vzdálit ,vécné dojírytu,

Zda t na vcn vky^rmnei utii^nouti.

i roztoužený zrak svj v tebe noit.

Po tob toužily ped tebou se ve prach koit,

Zda láskou, ci snad ješt horoucnji k tob lnouti!

Tu jako moe šum tvé slovo zahlušuje,

Pak opt jako sladký šepot v ráji

Akordy dávno odeznte v srdci probuzuje,

Že duše hloub se chvje, city bujn hrají.

Krásná ty ženo — velebná a hravá!

Na srdci tvém kdo moh* by v žalu spoinout,

A v dsném nitru uzamená vídla dravá

Na rtech tvých sladko chvíc se mohl odemknout,

A celo rozpálené na tvých prsou konejšiti,

Pak bídné srdce své ku tob pitulitU!

Sladká ty ženo ! slyš té tmavé pláni stesk !

Ten kvil, ten boue hluk, to strašné temno noci —
Tu bleskne, hasne, opt bleskne nový blesk,

A vichr duje, vichr bouí dsnou mocí, .

.

Koncept básn Václava Bendla
na Boženu Nmcovou z r. 1855.
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Odvážím se, a i váhá ruka —
Roušku sejmu z dávno zašlé doby,

Otevru mechem porostlé hroby.

Vzkísím mrtvé slasti, stará muka^

Zotvírám své duše všechny brány

A odkryju srdce svého rány. —
Mladé nadje a blahá snéní.

Všechen žal a všechno utrpení,

Co kdy srdce toto v sobe krylo.

Probudím, by zase v básni žilo.

Ruka váhá, pakli také sméjí

ped Tvou duši panenskou a jasnou

Postavit se tyto stíny temné.

Ach, snad trní uvadlých nadéjí

Zkrvácí Tvé srdce krásné, jemné,

A Tvou mysl spanilou a šastnou

Zakalí ten popel cit mrtvých.

Zamknout jsem chtél arci svoje hoe
A klíc ve zapomenutí moe
Hodit, by je oko neuzelo.

Nyní ale se mi otevelo

Nové žití; — jara vanot cítím

!

I ty hroby, v nichžto dávno spéji

Mrtvoly mých sn a mých nadéjí.

Mladistvým se zase zdobí kvítím,

Z mrtvých vstání duše slaví moje:

Z pusté tmy mi vyšla bytost Tvoje

Jako jasné velkononí ráno.

Blaho víry jest mi zase dáno.
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Vsta, o hoe, z hrobu svého zase

V radostném tom velkononím ase!

Vykve z žalu, nadpozemská slasti,

Blaho nejvyšší — z nejhlubší strasti:

Zlomek básn Václava B. Nebeského
na Boženu Nmcovou asi z r. 1851.
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Božena Nmcová nenapsala souvislých konfesí. Bylo

jejím úmyslem napsati vlastní životopis — zachovaný ná-

rtek tomu nasvduje. Máme pouze dopisy, které líí sou-

kromé, intimní stránky jejího života. Otevenost a pravdi-

vost jejich, která nieho nezastírá a která je základní

podmínkou geniality, sdílnost a dvivost pisatelina iní

je skutenými konfesemi.

Dopism jejím, pokud jsou arci významné, písluší v její

literární tvorb místo zcela mimoádné, dležitjší než

u mnoha auktor jiných, a to po stránce lidské i um-
lecké.

Ostatní dílo je idylickým svtem — složitost a konflikty

života, nezastený obraz její výrazné osobnosti jeví se jen

v dopisech.

Dílo je sladkou romantickou minulostí, zlo nevystupuje

v nm v popedí a skoro vždy bývá pekonáno — až píliš

snadno — dobrem, není v nm tém erotické tragiky,

z každé stránky jeho dýše touha po harmonii, sjednocení,

sbratení. A pec život její byl pln tragických moment
a vlastn neustálým zápasem.

Odkud se bére tento — by jen zdánlivý — rozpor mezi

dílem a životem?

Píina leží pedevším v její povaze.

Tragika životní nedovedla zkaliti jejího životního kréda.

Jako kvtina vždy se upíná k slunci, tak Nmcová z jedi-

ného svtlého paprsku dovede se radovat a mu žehnat,

vyssát z nho všechen jas pro doby podmranó.
Nkteré její dopisy, žalující a melancholické, dávají klí

k tomuto základnímu rysu její povahy : dojímají jako náek
houslí nebo flétny — dissonance životní zlauje tato duše

vnitním svým ustrojením.* Proto i v jejím díle onen pe-
chod od zla k dobru dje se píliš snadno, bez krisí, že

její sladce zladná duše zlo a neštstí dovedla jakoby zá-

zrakem pekonávat. Šastný povahový rys jeví se zde jako

umlecké minus, jež ony kladné a svtlé stránky jejího

díla s sebou pinášejí. Nesmíme arci zapomínati, že Nm-
cová zemela pedasn a že by snad i po této stránce byla
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dozrála, nebýti neblahého osudu, který podal její život

pi plné tvoivosti.

Druhou píinou jest okolnost, že práv literární práce

byla jí v trudných dobách útkem ze skutenosti v íši

fantasie a ideiílu, kde vládly jiné, laskavjší síly, kde lé-

ila svou duši, stále zraovanou krutými nutnostmi dne,

kde líila svt, jakým si jej pála míti. A již pohádka, a
vzpomínka na mládí, a líení venkovského života — vždy

to byl sen, který ji unášel. Do této íše mla brutálnost

skutenosti jen obmezený pístup.

Konen i doba žádala, aby všechny síly byly vnovány
národu a jeho povznesení. Spisovatel nepestal dotud býti

buditelem, kisitelem národní energie. Nmcová chtla zobra-

ziti život lidu, jejž tolik milovala, ukázati duševní jeho po-

klady, zachytiti, co si zachoval z minulosti, dáti mu ideální

jeho obraz, lék a vzpružení."

Proto je básníkou kladu a svtlého životního názoru;

tato okolnost však z ásti také zavinila, že subjektivní osud
ustupuje v díle jejím do pozadí a jen zasten, v básni,

pohádce nebo alegorii (na p. ve „tyech dobách", jež

ostatn nebyly ureny veejnosti) ozve se ton vlastního

utrpení a touhy.

Tragiky svého osudu, erotických dobrodružství srdce ne-

vtlila v samostatný vtší umlecký útvar. Ale žila pede-
vším, prese všechny omyly, životem umlce, poctiv a bez

petváky, poslouchajíc nejvniternjších svých popud. Je

víc než znamenitou spisovatelkou, je geniem srdce.

V malých, stísnných pomrech nezakrnla sama, v dob
politické reakce a mŠácké nesvobody spoleenské zacho-

vala si vždy vniternou svobodu — to tajemství její osob-

nosti a jejího stylu.

Pro vystižení krásného typu povah, z nichž byla, na-

lézám podivuhodn piléhavé místo v knize amerického
filosofa W. Jamesa „Varieties of religious experience" (Od-

rdy náboženské zkušenosti). Auktorovi bží sice o klasi-

fikaci typ podle jejich života náboženského, ale jeho tí-

dní má i platnost povšechnou. Dli je zhruba na dv velké
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skupiny: na melancholiky a povahy radostné. Ke druhé

skupin pati Nmcová.
Podle Jamesa náležejí k ní ti, kterým pocit štstí je vrozen.

Vášniv a neochvjn ví v krásu života, by i sami

byli zkusili mnoho zla. Tvrdili, že pirozené vci jsou do-

voleny, a pekraovali meze konvenní morálky. Zásada

sv. Augustina „Dilige et quod vis fac!" (Miluj a in, co

chceš!) — jeden z nejhlubších posteh na poli morálky
— jim byla vodítkem.' Byli mezi nimi ušlechtilí i neušlech-

tilí, ale vždy dslední v provádní této zásady. Bh byl jim

dárcem svobody a tím híchu byl vzat osten.

Tomuto smru patí sv. František z Assisi a jeho pímí
žáci; Rousseau (jehož žakou ne bezdvodn bývá Nm-
cová zvána), Diderot, B. de St. Pierre, vdci protikesan-

ského hnutí v 18. století atd. Vliv jejich prýští z pesvd-
ení, že píroda jest úpln dobrá, jen když na ni pln
spoléháme.

„Snad každý z nás, pokrauje James, má známé — spíše

mezi ženami než muži, a spíše mezi mladými než starými

— jichž duše je tak svtlá a kteí, jsouce píbuzní kvtm
a ptákm a prosti temných lidských vášní, honosí se onou

okouzlující nevinností, která ani o Bohu ani o lidech zle

nesmýšlí. V Bohu nevidí vznešeného vládce, nýbrž oživu-

jícího ducha krásného harmonického života, dobroinnou,

vlídnou, milosrdnou, istou bytost. Neposuzují boha podle

zkaženého lidstva, nýbrž podle romanticky pojaté harmonie

pírodní. O vlastních híších vdí málo a nemnoho o hí-

ších svta. Lidské utrpení je dojímá, ale nebudí v nich

vzpoury.* —
Jaký div, že s touto povahou, která tolik se lišila od

celého souasného okolí, pála si narodit se znovu as za

dv st let anebo ješt pozdji ve svt, v nmž by žít bylo

rozkoší!

S vyššího hlediska jest dílo umlcovo, jako ostatn dílo

každého tvrce, jen odštpkem jeho života — a estnost,

síla a krása tohoto života — to konec konc ono unum
ii^cessarium, na nmž v prvé ad záleží.
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Tato istota estného života Boženina i silné líouzlo její

osobnosti (nejvtšího to štstí pozemšan), které z ne-

osobního díla jejího jen zakryt prozaují, nepokryt jeví

se v dopisech, a proto poutají nejsilnji tenáe, který za

dílem hledá život i osobnosi

Jen rozumu obmezenému nebo srdcím neistým mohou

intimní dopisy její zdáti se poskvrnou její památky.

Naopak: ím intimnjší dopis, ím výlunji uren jen

jediné osob. ím nepokrytji obnažuje nejhlubší záchvvy

vle a citu, tím ryzeji a záivji vystupuje její obraz. Srov-

nejme v tom ohledu dvrné dopisy dvou lidí vynikajících,

kteí jí byli blízcí — Helceletovy dopisy Hanušovi, kde se

pisatel dotýká s neodpustitelným cynismem její osoby a kde

mluví o svém vztahu k ženám, nebo dopis Karoliny Svtlé,

psaný Žofii Podlipské o pomru k Nerudovi, kde Svtlá od-

suzuje sama nepoctivost svého vniterního života pes to, že

manželského závazku neporušila.

Dopisy však vynikají i po stránce umlecké. Prof. Tille

píše ve svém životopise: ^Nmcová práv tím neustálým

bezprostedním vyjadováním svých cit, myšlenek, bžných
událostí v listech nauila se oné výstižnosti stylu, onomu
dokonalému vztahu mezi slovem a náladou, v nmž jí ne-

stihl nikdo ze souasník ani z píštího pokolení.** (II. v. 183).

„Nmcová první nadobro pekonala papírový a knižní styl,

vyrostlý ze tení a ze zápasu se slovním výrazem a stvo-

ila poetickou prosu ze živého slova.** (226).

Mnohé dopisy mají však i umleckou cenu samostatnou,

nejen jako prprava k literárním dílm, práv protože tý-

kají se situací, vztah a charakter, jaké v jejich pracích

se nevyskytují.

Složitá stupnice cit, filosofická i psychologická sebe-

analysa, jisté odstíny nálad došly formulace jen v dopisech.

Nkteré z nich, nesené silnou vlnou okamžiku, který útuje

8 celým oddílem v život, zdají se takka komponovány —
tak strhují nevšedním pathosem své výmluvnosti, rytmicky

stoupající a klesající.^

Dopisy Nmcové, tvrkyn naši novodobé krásné prosy
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a nejlepší ženy eské, mají nesporný nárok, aby samy

o sob, jako svéprávné literární dílo, zaujaly vynikající

místo v naší literatue.'

Že Nmcová sama byla si vdoma hodnoty jejich, o tom

svdí zmínka Karoliny Svtlé:* „Nmcová zaala si do-

pisovat s velkou adou osob. Kruh dopisovatel každým

rokem se rozšioval — lidé, kteí jí neznali, vidouce u svých

pátel její rozkošné dopisy, i co do písma pravé to skvosty,

práhli, aby nemohouce se s ní osobn stýkati, aspo pí-

semn dvrnji piblížiti se jí mohli . . . Jednou chtla

myšlenky vkládané do dopis složiti v lánku. Možná, že

pemýšlela o tom, ale k uskutenní nedošlo. Oznámila mi

místo toho za njaký as, že nejsou její myšlenky v pá-
telských dopisech roztroušené tak ztracené, neb neopo-

menou prý osobnosti, s nimiž si dopisuje, svoje korespon-

dence uveejniti . . ., což však bohužel málo se stalo." —
V dopisu Žofii z 19. IX. 1850 píše Nmcová sama: „Co

se týká Mužákova navržení stranu uveejnní neho
z mých dopis, to necháme, až se vrátím, ostatn náležejí

Dušanovi a Vám, a smíte s nimi nakládati dle vle, Jenže

Jsem Je psala pro soukromnost, a mnoho v nich, co by se

ani nehodilo k uveejnní^
Tíebas týkal se tento authentický výrok Nmcové jen

dopis z Uher, jest zajisté nejsmrodatnjší pro její nazí-

rání. Vždy práv nejkrásnjší dopisy jsou intimní, zejm
urené jen adresátovi, a dochovaly se nkdy i proti výslov-

nému pání pisatelin. Velká ást jejich je arci ztracena,

mnohé nebyly majiteli jejich dosud vydány. Klácelovu ko-

respondenci spálila sama ; nevíme, kam podla se korespon-

dence s ejkou, Tylem, Nebeským, Jurenkou, Lamblem a j.

Pes to i zachované dopisy tvoí svazky — psalaf Nmcová
ráda a mnoho, aby ukojila svou takka živelnou potebu
sdílnosti a pátelství.

Nebýti ztracené nebo zniené korespondence, byl by
výbor mj bohatší o leckterou kapitolu, a byl by podán
úplný obraz všech styk, jež mly mocný pízvuk osobní.

Chybí ovšem jedna kapitola, která pes to právem mohla
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zde býti uvedena, a to na prvním míst, jež jí písluší a-
sov i významem.
V jaru života setkali se Václav Bolemír Nebeský a Bo-

žena Nmcová — pedchdce moderní poesie eské s bu-

doucí tvrkyní eské prosy. Nebeský probudil v ní tvr-

ího ducha, uinil ji eskou básníkou a vznítil v jejím

srdci lásku — první to lásku jejího života. Je-li láska pro

každého zasvcením v život a dvojnásob dležitým pro

umlce, tím významnjší událostí stala se u té, která celým

dílem svým hlásá mesianism lásky, víru v povznášející moc
milostného dje. Z korespondence jejich, jež byla as velmi

rozsáhlá, nezachoval se ani jediný dopis, za to však obráží

se vztah ten v ad básní i pros obou autor. Nkteré
básn Nebeského i Nmcové jsou pímo apostrofou milo-

vaného druha, Nebeského „Tetí íjen 1843" jest stkvlou
básnickou epištolou, psanou Nmcové, jinde tají alegorická

nebo pohádková roucha román obou srdcí, místy jsou jejich

výtvory vzájemným básnickým rozhovorem. Ze všech tchto
píin kapitola o Nebeském dvodn náležela by do této

sbírky. Neodolal jsem, abych alespo v elo knihy neumístil

za Bendlovou básní plamennou apostrofu Nebeského. Báse,
jež jest zlomkem, byla otištna z jeho rukopisné pozsta-

lostí poprvé v souborném vydání básní Nebeského ve „Sv-
tové knihovn" Karlem Riegrem jako „Zlomek bez nadpisu*

a nesporn týká se Nmcové.
Protože nešlo o korespondenci v nejužším slova smyslu,

nezaadil jsem oddíl Nebeského do vydání prvního. Chtl
jsem však uiniti tak pi vydání tomto. Ale kapitola vzrostla

mi tou mrou, že odhodlal jsem se vydati ji samostatn,

aby objem knihy, beztak zvtšený rznými pídavky, ne-

vzrostl pespíliš.^ Doufám, že v píštím vydání budu moci
zaaditi na první místo i tento oddíl.

*

Hlediska, jimiž jsem se spravoval pi výbru dopis,
vyplývají z toho, co bylo svrchu uvedeno. Výbor obsáhl

dopisy významné po stránce duševní, ony, jež zobrazují

její život pátelský, rodinný a erotický, objasují zpsob,
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jímž ešila konflikt mezi spoleenskou morálkou a povelem

nitra, jež ukazuji filosofickou hloubku, s jakou analysovala

hádanku svého neukojeného srdce. S touto stránkou vzru-

šené subjektivity souvisí stránka stylová, estetická, k níž

obracel jsem pedevším zetel. V druhé ad byly sem po-

jaty nkteré dopisy, jež mají význam dokumentární pro

povahu Nmcové. Nebylo arci mým úmyslem podati vše,

co z korespondence má význam — tomu úkolu vyhovuje

práv vydání souborné.

Konen ukazuje výbor dopis, seskupený dle rzných,

oste odlišných osobností, jak pružn dovedla Nmcová
pizpsobiti svj sloh individualit toho kterého adresáta.

Z 84 dopis zde úpln nebo zkrácen otištných jen 47

psala Nmcová — 37 psáno jest jejich adresáty. Byly sem
pirozen pojaty proto, aby zachován byl skutený ráz ko-

respondence a podán obraz osob, s nimiž Nmcová byla

ve styku. Tento úel sledoval jsem také, seadiv dopisy

nikoli písn chronologicky, nýbrž dle jednotlivých adresát.

ást dopisv otištna je zkrácen nebo jen v úryvku,

aby vci efemerní nepekážely významným. Kde ony všed-

njší zprávy nezabírají píliš místa, ovšem byly ponechány,

aby nebyl seten pel dopisu, jenž vždy zachytí nco z prcha-

vosti dne.

Jednotlivým skupinám pidán je úvod, v nmž opírám

se v ohledu vcném pedevším o druhé vydání životopisu

od prof. Tille z r. 1914, v druhé ad o „Sborník statí o ži-

vot a díle B. N." 1912, obzvlášt užil jsem lánk F. Bí-

lého, J. Kabelíka, J. Toucové, J. Lelka.

Pi poádání dopis pro prvé vydání vzal jsem za základ

vydání M. Gebauerové ze Sebraných spis a V. Vávry

„Korespondenci a zápisky B. Nmcové" (J. Otto 1915).

V tchto dvou sbírkách nebyly tehdáž obsaženy: dopis

Adelin (II.), otištný mnou v „Ženském Svt" 1916 . 4.,

a dopis Adele (V.) v „Ženském Obzoru* 1915 . 8. a 1916 . 4.

V prvním vydání otištna byla poprvé nov nalezená

báse Vád. Bendla na Nmcovou^ dále celý dopis Bendlovi

. 3. a ást dopisu 5ho: originály tchto dvou dopis
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pepustil mi iiniv. prof. V. Tille zvláš pro tuto publikaci,

zaež náleží mu nevšední mj dík. Dopisy 4., 6*. a 9.

z korespondence Karlovy otištny byly rovnž po prve

z rukopisného majetku si. Dory Nmcové."

DRUHÉ VYDÁNI

V druhem vydání nov pibyly: báse Nebeského na

str. 6., jeden dopis Lamblv (kap. F/.j, jejž jsem otiskl po-

prvé v Topiov sborníku 1920, dva dopisy Klácelovy

(v kap. V.) z jeho „Svtozora", jež otiskl jsem z „Morav-

ských novin* z r. 1850, dva dopisy Helceletovy^ objevené

.1. Lelkem (kap. V.), otištné ve Zvonu^ jeden Josefa Nmce
(kap. X. poslední dopis), dále dva dopisy Jaroslavovy (celá

kapitola XII.) a dva dopisy Vojtovi Náprstkovi (celá kapi-

tola XIII.). Korespondence s Jaroslavem a V. Náprstkem

vyšla v celém rozsahu v Lelkov obsáhlé jubilejní publikaci

u Rašína (1920).

Ostatní dopisy ponechány veskrze, toliko pátý dopis

Bendlv z vydání prvního nahradil jsem jiným dopisem

(4.) ve vydání tomto.

V druhém vydání vykonal jsem dále nkteré opravy,

vtšinou podružného rázu, pihlížeje ásten k hlasm
kritiky vydáni prvního, rovnž doplnil provázející text

podle nových objev a výzkum. Významnjší doplky
týkají se V. B. Nebeského v úvodu, nov objevených do-

pis Helceletových, roztržky Nmcové se Svtlou a vztahu

Lamblova k Žofii^ Nmcové i iSy^// v píslušných kapitolách.

Nkolik míst v dopisech, jež by censura za války byla

škrtla, nyní jsem doplnil.

Dopisy vesms jsou zkontrolovány^ opraveny a doplnny
podle originálu mimo dopisy Klácelovy z Mor. novin, mimo
dopisy neznámému, jež zachovány jsou jen v otisku Soj-

kov a jež jsou zkontrolovány tedy podle tohoto vydání,

dále mimo následující dopisy, jichž originály byly nezvstné

nebo nepístupny: 9. dopis Svtlé, dopisy Nmcové Hel-

celetovi (. 4., 6., 8., 12., 14., 15. kap. V.) a 5. dopis Adele.
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Pokud se týe jazykové stránky, opravoval jsem d-
sledn jen mezery v interpunkci, sklonní námstek ona

a já, v nichž jest u Nmcové chaos, nesprávnou kvantitu

nkterých samohlásek, ypsilon a mkké i. Ponvadž nejde

o vydání kritické, vymýtil jsem nkteré tvaroslovné po-

klesky, avšak jen ve vzácných, nejrušivjších pípadech;

tak na dvou místech mužský tvar pechodníku nahradil

jsem ženským, opravil infinitivy piject, íct, vedle nichž

Nmcová užívá i tvar správných, tvary jako: by jsme,

tyry, slova dojaly a p. Jiných oprav jsem se varoval, pro-

tože jde o subjektivní projev, blízký živému hovoru, jenž

pronikavjšími opravami pozbyl by pelu bezprostednosti.

Zejména bylo nutno ponechati vše odchylné i vadné, co

zdálo se mi zvláš charakteristické pro pisatele i dobu.

Dík mj za pjení originál resp. opis k tomuto úelu
písluší si. správ Národního musea, f si. Bohdan Nmcové,
pí. Anežce ermákové-Slukové, pp. f zems. insp. Františku

Bílému, prof. M. B. BOhnelovi, Josefu Havrdovi, editeli

mšf. školy, a nakladateli Josefu Salaovi.

Seznam veškeré korespondence Boženy Nmcové, pi-

daný na konec mé publikace jest doplnn á opraven dle

nových objev i datj jichž valná ást mn jedinému pesn
jest známá (týká se hlavn majitel originál).

K soupisu list Boženy Nmcové nov pipojen v tomto

vydání ješt soupis dopis adresát. Vedle údaje stránky

z korespondence Gebauerové pipojil jsem tentokráte ješt

i údaj, kde který dopis tištn byl díve.

První vydání knihy z r. 1917 o dvou tisících exemplá
bylo rozebráno za dv léta, i chtl jsem vytisknouti druhé

vydání ke stoletému výroí narozenin Boženy Nmcové
Že roku jubilejního nebylo vytištno vas, toho vinu nesou

neblahé pomry na trhu knihkupeckém.

V Praze r. 1922. Zdenk Zaho.

* Srov. na p. 13. dopis Žofii Rottové.
' „Byla jen jedním representantem lidu, ovšem o hlavu

vyšším, než ostatní okolí. Odtud také další zjev jejích po-
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videk — hluboká pravdivost jejich charakter z lidu proti

povrchní ideálui nepravdivosti jejich charakter z vyšších
vrstev spolenosti." (Jos. Hanuš, B. Nmcová v život a spi-

sech 1889, str. 139.)
^ Srov. závr „ty dob" u Nmcové, kde kleká s Máí

Magdalenou k nohám božím plesajíc: „To je náš Bh I Bh
ten je láska! Milujte a budete spaseni.'^

* Srov. na p. dopis mužovi 13. 6. 1857 (IV.) nebo Bend-
lovi 14. 12. 1856 (III.), které pokládám za nejkrásnjší její

dopisy. K nim adím ješt dopisy Helceletovi 17. 12. 1851
(Vlil.), 19.6.1856 (XII.); SvUó z kvtna 1853 (XII.), Pod-
lipské 4. 6. 1853 XXIV.) a 4. 9. 1853 (XV.) a všechny tyi
dopisy neznámému adresátovi; i ti dopisy Adele možno
k nim piísti (V., VII. a VIII.) Z dopis psaných Nmcové
nejdokonalejší jsou Havlíkv 7. 12. 1846 (I.) a Helceletovy
2. 6. 1851 (V.), 1. 11. 1851 (VII.) a 16. 3. 1852 (IX.).

* Dopisy Nmcové hodnotí Arne Novák (v „Lit. es. XIX.
stol.* III. 2. 45 n.) velmi výstižn, nesouhlasím však do
dsledku s názorem, že dopisy po r. 1850, až na nkteré
výjimky pozbývají jednotnosti stylu a umlecké hodnoty.
Platí to arci o mnohých, avšak snad práv mj výbor jest

dokladem, že onen rok do té míry není mezníkem. Snad
pramenem tohoto názoru jest okolnost, že Dr. Novákovi
nebyla známa ada dopis, jež objevily se teprve pozdji.
Poet zachovaných dopis do r. 1850 inkl. iní tyicet, po
tomto roce pes dv st, jest tudíž pirozeno, že v tomto
potu relativní pevahu mají dopisy, jež vynutila nebo jichž

linii porušila krutost jejího osudu.
^ Z literárního soukromí. Ženské listy 1880.
^ Z. Zaho, B. Nmcová a V. B. Nebeský. Praha 1920.

V knize otiskuji mezi vysvtlujícím textem všechny lite-

rární dokumenty, týkající se vzájemných jejich vztah, pi-
pojuji k objevm, jež v tom smru uinil V. Tille, adu
nových a podávám tu souvislý obraz tohoto nejkrásnjšího
románu doby probuzenské. — Práci tu dopluje a leckdy
nov osvtluje lánek Tillv v „Brázd" 1920, r. I., seš. 2.

" Ctyiaticet dopis Karla Nmce, psaných matce, uve-
ejnil jsem v Musejníku r. 1917/18.
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S Antonii Reissovou (literárním jménem Bohuslavou

Rajskou) seznámila se Nmcová v Praze roku 1843. Rajská

žila tehdáž v rodin lékae dra Václava Staka, který ml
starší její sestru Karolinu (Lotynku) za ženu. Nejstarší sestra

její Johana (Hanynka) byla provdána za advokáta dra Josefa

Frice. U Stak a Fric scházela se výbojná „Mladá echie",

výkvt tehdejší mladé vlastenecké spolenosti. Rajská sama
byla duší díví družiny, která se scházela u Stak. Roku
1843 zídila ústav, v nmž byly by eské dívky vychová-

vány v duchu národním.

Roku 1844 ovdovl elakovský a pijíždí do ech, aby

se ucházel o Antonii a svým tyem dítkám pivedl novou
matku. Nmcová, která do té doby s rodinou Stakovic ješt

nebyla se dvrn sblížila, setkává se s ním u nich po prvé

17. ervence 1844.

Protože Nmcová zasáhla rozhodujícím zpsobem v osud
své pítelkyn a protože pípad ten je typický pro vlaste-

necké ovzduší tehdejší, podávám podrobnjší rozbor této

události.

Již Kollár vlivem romantismu povýšil milenku na genia

Slovanství, u jeho epigon ztotožnna milenka s ideou vlasti.

Spolu se strunou erotickou ozve se zpravidla i struna vlaste-

necká — mladší pokolení stavu mšanského let tyicátých
a padesátých uinilo toto dualistické pojetí lásky vdím
motivem milostných vztah.*

Že zetel ku prospchu národa spolurozhodoval pi uza-

vírání milostných a manželských svazk, že idea národ-

nostní takto zesilována byla citovým pízvukem erotickým,

v tom spoívá kus národní výchovy a profylaxe. Nelze ge diviti,

že toto romantické pojetí u mšanské spolenosti leckdy pro-

jevovalo se naivním zpsobem; stinnou stránkou zjevu

bylo, že u lidí nejasného nebo dotud neujasnného života

citového vedlo k nemístnému paralelismu a osudnému za-

mování obou citových obor. To také pípad Antonie
elakovské v polovici let tyicátých i Karoliny Svtlé v za-

átku let padesátých.

Antonie milovala mladého Slováka Samuela Bohdana
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HrobonS, s nimž se seznámila na Slovensku r. 1841. Hrobo
nkolikráte Prahu navštívil. Když poátkem r. 1844 odtud

odjíždl, nevyjádiv se urit, a delší dobu Antonii nepsal,

dala slovo v beznu slovo Karlu Slavoji Amerlingovi, který

ji uctíval již 7 let.^ Amerling na ni naléhal ohánje se vla-

steneckými dvody. Tvrdil, že satek jejich prospje jeho

uilišti Budi i vzdlávacímu ústavu jejímu. Tu však švakr

její dr. Stank písemn požádal Hrobon, aby se bez ostychu

vyjádil, Antonie že jeho milovala a dosud miluje a že jen

ve své prostomyslnosti Amerlingovi uvila: celé píbu-

zenstvo a že ho rádo mezi sebe pijme. ^ Hrobo v kvtnu
r. 1844 pijel zase do Prahy a Antonie Amerlinga odmítla. —
Již v tomto pípad projevila znanou kolísavost.

Když jí elakovský v pli ervence uinil nabídku, od-

mítla ho s poátku, hned na to však ve svém úmyslu byla

zviklána. Promluvila totiž konen s Hrobonm o jeho

úmyslech. Hrobo však byl bez postavení a nadje na spo-

jení 8 ním byla velmi vratká. Ve svých nárocích na její

lásku nepoínal si nijak energicky a byl tudíž její kolísa-

vosti špatnou oporou. Zdál se jí fantastou ; byl dále pívr-

ženec separatismu Slovák a to uráželo její národní smý-

Sleni — tichost, klid, uritost elakovského se jí líbila.

Byla tímto rozporem po druhé hluboce rozrušena a toužila

po jediném: aby došla míru. — Vyhlídka na satek se

slavným básníkem „Rže" a „Ohlas" mocn dotýkala se

jejího vlastenectví, jež u generace tehdejší.vroucností a silou

rovnalo se tém náboženství — u nho jí kynul klid a za-

jištné postavení.

Sestry zprvu doporuovaly elakovského, vidouce však

její nerozhodnost, odepely posléze jí raditi. Není sporu,

že jednaly správnji a rozvážnji než mladší a horující

Nmcová, která v tomto Bohuslav tak tžkém boji pivo-

dila rozhodnutí. Rajská svila se mladší družce, a ta na-

psala jí památný dopis,* kterým zasáhla v osud své pí-

telkyn.
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1. Nmcová Bohuslav Rajské.

V Praze dne 8. srpna 1844.

Mnohovážená ! Velice mn milá pítelkyn ! Boln

mn vera Vaše slova dojala, a neustále se v mém
srdci ozývají.

Vím, jak tžko je v té vci radu dáti ; ale co mohu,

a jak myslím, to chci Vám zjeviti ; zdali s Vámi ne-

souhlasím, nuže odpuste mn.
Je-li to opravdivá láska, ta váše, pro kterou

lovk na vše, co se v cestu klade, zapomene,

jemuž pedmt milený jedinkým cílem, blahostí

jest, je-li to taková láska, již pro H . . . cítíte,

tedy jsou moje slova marná; znám touhu po té

vnadné rži, pro kterou rády saháme, a by i trny

její nás píchly. Ale je-li to láska, kterou chcete pro

vlast, pro naši vc obtovat, ctíte-li v nm jen mu-

edníka slovanského nái-odu, pro njž tak velkou

ztrátu my Vámi bychom utrpli, ó to, prosím Vás,

neite, uchylte se k druhé stran, kde více psobiti

mžete, kde slávu celého eského národu udržíte,

otce rodin, a rodinu k radosti otce, a pro svatou

naši vc
;
pomyslete, co na té roli pro nás pracovati

mžete ; víte, že muž, by sebe slavný byl, nesvede

toUk, co rozumná žena, a Vy s Vaším nadáním, tou

vroucí láskou k drahé vlasti, když Vy se co skvlá

hvzda na té tmavé obzore objevíte, kdo nebude

bažit, by jen jediný paprsek toho blahodjného svta

dosáhl! — vte. Vy nám po boku našeho pvce, toho

skvlého slovanského slunce, nejvíce pomoci mžete.

Ve Vás skládají celou nadji mnozí — mnozí (což
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jsem ovšem nikdy íci nechtla); zdali Vy jej ne-

ochráníte, kdo by to mohl, aby pro nás nebyl ztracen ?

Co se dotyce bližších okolností, které v domác-

nost sahají, i ty jsou lepší na té stran, což také

velká výhoda jest, neb duch tratí sílu, když starost

o vezdejší chléb jej tíží.

Já bych ješt mnoho mohla psát, ale již dti vstá-

vají a já musím pestat.

Odpuste mou sesterskou radu, jestli Vás snad

boln dojmula; já psala jen v tom pádu, jestli láska

taková, jak jsem zprvu podotknula,^ jinak ale, zdali

opravdivá, pak by ji jen horoucí láska k vlasti pe-

mohla. Já Vás líbám a zstávám vždy Vaše vroucí

pítelkyn Božena Nmcová.

Spalte list ten. Pište, jestli Vám cas dovolí, a dejte

list mému muži.

2. Rajská Nmcové do Ratiboi c.

(Odpovídá k dopisu pedešlému.)

V Praze dne 13./8. 1844.

Velevážená Vlastenko našel Šlechetná a vroucí

Pítelkyn má 1 Onen veer, kde mne lístek Váš dráhy

došel,^ byla jsem již tak slabá a ochablá, že mn
nebylo možno z okolností vinných se vytrhnouti, ani

se na nem ustanoviti. Den po Vaší drahé mn ná-

vštv šla jsem na vinici,'' bych se tam dozvdla,
jak jednati mám ; žádná z mých sester netroufala se

rozhodnouti, ani mn raditi. Veer jsem pišla dom

W



utrmácená na tle i na mysli a neschopná se uriti

;

tu mn daly služky lístek váš,^ vroucí má Pítelkyn

;

rychle jsem jej otevela, domnívajíc se, že snad dopis

na elakovského obsahuje, vidouc však v prvních

slovech, že mysl a srdce Vaše ke mn ped odjezdem

ješt obráceno bylo, schovala jsem rychle svj klenot

za adra, nemohouc se ani ukonení veee dokati.

Konen odešli a já zstala s mým milým lístkem

o samot. Vy jste mi byla strážným andlem
v této boulivé noci, kde jsem o samot stála bez

pátel, bez pítelky, bez potchy ; tu mn Bh milo-

srdný Vás poslal, pátelská Vaše slova rozluštila

hádanku srdce mého ; celou noc jsem skoro probdla.

Váš lístek drahý nesísln tla, až ustanovení a roz-

hodnutí ve mn vzešlo a já pokoje opt nabyla.® Na
zmnném se chování mém pozoroval elakovský,

že musela jsem se njak rozhodnouti. A já se stala

jeho nevstou. S H.^° jsem též mluvila, jeho osud

mn nejvíce na srdci leží, doufám, že mladictví a jarý

duch jeho mu zpomžou vybojovat mír v první lásce

ztracený. Jakou touhu já v sob cítím po pokoji

a míru, nemohu ani íci, a snad pece jednou mn
Bh toho dosáhnouti popeje. Dítky po matce poz-
stalé jsou mn nejsvtjší vazbou mezi mnou a .,
v péi o n zajisté spokojenosti dojdu. Ústav ješt

asi pl léta povedu, pak chci jej do rukou mých
drahých pítelky odevzdat, any jsou ješt mladší

a silnjší nežli já, a tudy bude jich práce i ráznjší

nad mou. Mí píbuzní jsou nad rozhodnutím mým
velmi potšeni, i strýc, kterému jsem v nedli o tom
ekla, je s tím spokojen. Bude tedy snad jednou spo-
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kojenost všeobecná. Nevím, jak mi ostatní známí krok

tento považovat budou. Je mn to však již stejné, cíl

mého života jest vytknutý a já jinae jednati nemohu.

Díky Vám, Drahá Pítelkyn má, díky srdené za

Vaše pátelství. Vaši lásku. Vámi jsem zvítzila. Po-

slední boj, jak doufám, v mém život, poslední rozpor

alespo v tom ohledu. Dnes se odsthuju do mého
bytu, v pátek chci s Fricem a Stánkem na Kova
odejet a odtamtud snad i do Libun P. vikáe Marka

navštívit. Cítím velkou potebu v sob se zotaviti

a tudy mileráda jsem se píležitosti této chopila,

pookáti.

Celakovský již vera odejel, vzkazuje Vám svou

nejvelejší úctu a bude tak smlý se sám lístkem

k Vám, drahá ochranitelko má, obrátiti. Lístek Váš

mn zstane vždy drahým klenotem.

Doufám, že jste cestu Vaši šastn ukonila a zdráva

se na urité místo ^^ dostala. Možno-li tedy, potšte

opt nkolika ádeky Vaši vroucí ctitelkyni, Vaši

Bohuslavu.

3. Nmcová z Ratiboic Bohuslav
Rajské.

(Odpovídá k pedešlému dopisu. Bez data).

Drahá duše I Nejmilejší pítelkyn I S radostí, ale

spolu i úzkostí jsem Váš list obdržela
; já ani nepo-

myslila, jaké následky by mohl mít, až jsem ted Váš

obdržela, a uvidla, co Vy dobrá, obtující se duše

jste uinila. Je to ovšem pro nás dobe, a vlast Vám
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o jedno dobré více povinována bude, ale co tomu snad

srdce íká ; ulehly všecky boue, jenž s ním zmítaly ?

uhostil se mír v nm? Mnoho bych za to dala,

kdybych do tvého mutného oka, ty mj dobrý anjeli,

hledti mohla, já bych poznala, zdali to obt^ aneb

opravdivé pesvdení o pravém stavu té vci bylo.

První bych nepijala; já bych zase napravila, co

jsem zkazila, mne by každé písmena toho osudného

listu na duši pálila, kdybych pomyslila, ím píinou
se stal. A co bychom tím získali? Vy neznáte be-

meno, jenž taková obt s sebou pináší — a jste

dosti silná, je nést? Ale co to povídám. Vím, že to

nebylo žádné penáhlení, a že Váš zdravý rozum

zajisté rozeznal, co pro Vaše blaho lepší bude. Jestli

snad nco nerovného na té nové dráze, snad se lehko

narovnati dá. A tak dkuju ve jménu všech pátel

a ctitel Vašeho ctného ženicha, že jste nám jej

pro vlast zachovala, jakož i jeho rodinu
;
peji Vám,

by lásky Bh dráhu Vašeho života ržemi bez trnu

postlal. Zarmoutí se Praha, když svou okrasu ztratí;

ale Ona svou matku nezapomene, které život zasv-

tila, ale pro její dobro i ve vzdálené krajin praco-

vati bude. Kýž mi to Bh dá dokat, bych po n-
kolika letech aspo Vás zase spatila a sob íci

mohla, že jsem, kdyby jen jedinkým slovem, k Va-

šemu štstí pispla, pak bych byla šastná. Lituji

H., ale po ase jeho mladé ješt srdce snad zase

náhradu najde ; a nyní myšlenky jeho zaujímá vlast.

Jen jste-li Vy tiše a spokojena, pak jsem i já, a bude

vše zase dobe
;
po boui slunce sviti a modré nebe

se na nás smje.



Já jsem zde tak idyllicky živa jako v Arkadii.

Zdraví se však ješt nezlepšilo, ba ani snad nikdy.

Dti jsou zdravé a mají zde dosti zábavy. Nezapo-

mete na nás a pište brzo. Mou úctu panu Dokto-

rovi i paní seste.

Pozdravení pana elakovského mne velmi tšilo,

a list by mne byl ješt více tšil, a si ani nesmím

opovážit íci ; vím, že to neeknete, bym za smlou
nedržel. Bute s Bohem a pište brzy Vaší upímné
pítelkyni B. Nmcové.

4. Rajská Nmcové do Ratiboi c.

(Odpovídá k pedešlému dopisu.)

V Praze dne 25. srpna 1844.

Velevážená Vlastenko naše ! Drahá a nejvroucnjší

Pítelkyn moje ! Jaký velebný cit mne prodchne pi
psaní tohoto názvu ; taká duše mne za hodnou uznává

svého pátelství, své pízn ! Klade dvru ve mne,

vidí mne schopnou k vyplnní velkých požadování.

Díky za tuto dvru, tím nabývám i já dvru v sebe.

Ó, nelekejte se mého rozhodnutí, neobávejte se, že

beze smyslu jsem jednala. Cit mj mne vedl, srdce

jeho jsem poznala, šetrnost jeho a jemnost k citm
mým získaly mu lásku mou. Rozmšky a brojení

Slovák proti echm, proti nám všem, bez výjimky

uvolnily pouta srdce mého, miluji vroucn Vlast svou

a národ svj, a kdo se opováží nco proti nmu íci,

uinil více mn, nežli kdyby mn samé byl ukivdil.

Již. jsem žila v pochybnostech,^^ než elakovský pišel.
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vle má však byla ta, radji klesnout nežli opt
nadji danou zmait.^^

V ústavu mém žít jsem si pedsevzala a to byla

má jediná nadje, mé jediné útoišt.

Že boj velký jsem pestála, pocítí zajisté srdce

Vaše ; však díky Bohu a Vám, že jsem dráhu našla,

po které mn kráeti bude, jak se nadji, v ouin-

kování tiskem a, dá-li Bh, i ne neprospšném.

Oné noci, kde jsem posledn bojovala, byla Vy

Jste, Drahá Pítelkyn, mým andlem ; tuto noc bych

bez Vašeho dopisu snad v nemoc njakou byla upadla

;

sestry mé, které jsem o radu prosila, nechtly mn
raditi, tak jsem stála o samot, opuštná, na polovic

rozhodnutá, však nevdoucí, smím-li nelítostnou rukou

petrhnouti poutané úvazky; smím-li nadji mých

krajan zklamati; budu-li v stavu opustiti ústav svj.

V oné strašlivé noci, kde mne pochybnosti mé usmrtiti

hrozily, stála Ty jsi, andlí mj strážný, u mne a tšila

jsi opuštnou. Nebu nepokojná, že jsi byla mým
andlem, mou potšitelkou. Slib mj nebyl na kvap

daný; dlouho jsem se rozmýšlela, pes 14 dní bojo-

vala a pemítala; láska Ladislava mého byla nej-

vtším pímluvím jeho, ní on zvítzil. Cítím hluboce,

že budu šastná, že budu blažená; ano, jsem již te
šastná a pokojná, poslední dni, které jsem s ním

prožila, poznala jsem jej více, nežli on sám vdl.
Jsem vroucn milována, drahá má potšitelko, jsem

milována vroucím srdcem, mužnou myslí; mužem
dokonalým.

Znám dobe, jak velké povinnosti jsem pedsevzala
;

láska pomže vyrovnávat dráhu drsnatou ; láska po-
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mže povinnosti vykonávat svaté, a vychovávat dítky

mn drahé. Tím se mi zdá, že život mj teprva d-
ležitosti nabyde. Pi této vci pinášeli jiní vtší

obti, nežli já sama; však i tam se vše vyrovná.

H. je spokojený a jak doufám se brzy zouplna po-

tší nad ztrátou, aneb vlastn nevrou svou. Tuším,

že brzy odjede, já se již pesthovala do mého nového

bytu a tedy jej i zídka vidivám; on o všem ví;

a chová se mužn.
Tyto dni obdržela jsem též list první od Ladislava

mého, z nho jsem se velmi potšila, duch jeho se

ješt více rozvinul. On je hodný milování a zajisté

každé i té nejvtší obti; jeho milovat není však

obtí, jemu žít bude zajisté blaho mé. —
Díky, díky vroucí všem, kteí podíl berou a brali

na ubohou, ve svtu víném tonoucí; již jí bh vy-

kázal místo, kde útoišt najde a mír a pokoj svj
nevinn ztracený.

Ano, má drahá tšilko, již boue zouplna ulehla,

slunce opt svítí a modré nebe se na nás usmívá;

jsem tichá, jsem spokojená a pipravená opt na vše,

co život mj mi ješt podá. Se stranou policie je

opt brojení proti založení ústavu mého; ped n-
kolika nedlemi byla bych se za nešastnou pova-

žovala, nyní to snadn snesu. Jedna z pítelky^*

zadá hned o dovolení a pejme asi za tyi nedle

pednášení v ústavu.

Pak se pipravím k budoucímu stavu svému. Musím

se totiž trochu v hospodáství poohlédnout, an jsem

již asi po dv léta hospodáství zanedbávala. Závidím

Vám skoro tichý Váš život, kéž bych ho s Vámi
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sdliti smla. Byla jsem nkolik dní venku na Kováni,

pršelo však ustavin, a já tedy byla zcela myšlen-

kám svým odevzdána. Tedy mi ta cesta mnoho ne-

prospla. Ale jen Vy, drahá naše matiko, nám zdraví

své šette, abychom si ješt po mnoha mnoha letech

íci mohly : šastn jsme petrply a te jsme blaženy

a spokojeny.

Srden pozdravují mé sestry Vás, drahá pítelkyn

naše, a nejvelejší úctu svoji vzkazují Vám moji šva-

grové. Dítky Vaše drahé co nejvroucnji líbám, by svou

matiku si jen dobe pstovaly a ji svou láskou k svtu
pipoutaly, by se z nich nikdy vymknouti nemohla.

S Bohem, drahá má potšitelko, s Bohem, on Vám
upevní Vaše zdraví k potšení Vaší vroucí ctitelkyn

a pítelkyn A. Bohuslavy Rajské.

Tyto dopisy jsou jasným svdectvím, jak dležitý vliv

mla Nmcová v toto rozhodnutí.

Nžná, vzdlaná, nadaná, ale v cítní svém nesamostatná

Rajská piklonila se ku pání mladší, ale vysplejší Nmcové.
Antonie byla beze sporu upímná, nadšená vlastenka

a vždy zdrazovala svou vli, obtovati zájmy vlastní

prospchu vlasti.

Mla vytený krásný životní cíl, vésti nov založený

ústav; nyní však penechala dílo poaté jiným.

Z celého prbhu událostí rovnž vyplývá, že Antonie
nebyla z povah eroticky založených, a tak touha po klidném,
solidním, spoádaném rodinném život na konec zvítzila.

V její korespondenci ped svatbou s elakovským zejména
dojemn vystupuje rys mateství; stále dotazuje se po
osielých dítkách a touží po nich. Jakmile se rozhodla pro

Celakovského, k nmuž dotud byla cítila jen vážnost, již

si ho také zcela vroucn zamilovala.



Onen rozhodující dopis Nmcové žádá podrobnjšího

rozboru. I Nmcová podlehla v nm imperativu doby, do-

poruujíc satek z dvod vlasteneckých. Správn sice

rozlišuje mezi ním a satkem z lásky, chybuje však tím,

že nepestává na objektivním rozboru; cit jí nedal, aby

jasn nevyslovila, co by sama ráda vidla a kam její pání
smuje. Její výmluvnost horuje pro elakovského a to

rozhodlo u nesamostatné Antonie. Zde svedla Nmcovou
její snaha pomoci trpícím a její nadšení pro elakovského.

Z dopisu jejího z Ratiboic též jasn vysvítá, že je si

vdoma své odpovdnosti, zasáhnuvši v bh událostí, kte-

rých bylo lépe ponechati vlastnímu vývoji. Nmcovou
omlouvá ješt jedna okolnost vlastní její zkušenost

v manželství. Proti nmu jist se jí zdálo závidní hodným
spojení s takovým mužem, jakým se jevil elakovský

romantickému zraku jejímu. Nmcová vzdala zde da dob,
která kázala všechny síly dáti do služeb národa a na jed-

notlivci žádala obt v zájmu celku.

Pes to, že pomr manžel elakovských ím dále tím

více se kalil — jednak as vinou elakovského, z nhož se

ve Vratislavi stal nevlídný pedant, jednak astými choro-

bami všech úd rodiny — pece Antonie v dopisech vdn
vzpomíná Nmcové a jejího pispní. ••' Ovšem — dopisy

byly podrobeny manželov censue.

Dopisování trvalo až do r. 1849, kdy manželé elakovští,

oba churaví, vrátili se do Prahy. Nebylo jim souzeno, aby

se dlouho tšili pobytu ve vlasti. Zemeli oba r. 1852.

Žofie Podlipská vypravuje, že Nmcová byla vždy k slzám

pohnuta, mluvila-li o Bohuslav.

Velý, nžný ton dopis odpovídá srdenému pátelství,

jež poutalo ob nadprmrné ženy. Styl dopis Nmcové,
zejména s poátku, jeví ješt zápas o svéráznou formu

a neosvobodil se ješt zúplna od knižních výraz a obrat.""

34



5. Fr. Lad. elakovský z Vratislav
Nmcové do Ratiboic. ^^

Ve Vratislavi 2. záí 1844.

Vysoce ctná paní! Dovolte laskav, abych hned

k tomuto na zaátku listu svého postavenému tituli

sml ješt i jiný pidati, mnohem hbeznji se roz-

léhající v duši mé, abych hned od prvních dob

nazývati Vás sml svou drahou, svou srden ctnou

pítelkyní!

V tomto však kvapném ucházení se o Vaši píze
nepostaí-li omluviti m ona rozkoš, s jakou jsem se

v pekrásných darech ducha Vašeho kochal a ímž
práv má nejvyšší úcta k Vám byla vzbuzena : necha

se mi aspo ástka z toho práva dopeje, kterým Vás

má nejmilejší Antonie svou pítelkyni jmenuje, tšíc

se vzájemn tímž jménem i od Vás býti jmenovánu.

K tm nejpíjemnjším okamžením, jimiž m tento-

kráte Praha naše tak hojn daila, poítám zajisté

ony doby, kde mi souzeno s Vámi osobn seznámiti

se a ve Vaší spolenosti je ztráviti. Mimo to jsemt

Vašemu ušlechtilému srdci velikou vdností zavázán,

ano jste tak spanilomyslný soud vynesla o mn
Vám ješt tak málo známém a o Vás docela žádné

zásluhy nemajícím — míním totiž onen práv ped
odjezdem Vaším do kraje psaný lístek, jejž mi brzo

na to upímná Toninka ku petení podala. ^^ Tak

jste m v kratikém ase povinným sob uinila

k dvojí díce i pro to dobré smýšlení, jež o mn
chováte, i pro ty pvabné své práce, jimiž mi pí-

ležitost dána byla Vás poznati a vysoce si vážiti.
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Ano, ušlechtilá pvkyn našel netajím toho ped
Vámi a s hrdostí znám se k tomu, že ta první ty

arovné plody Musy Vaší hluboko jsem sklonil elo
své ped Vámi a pál vlasti své štstí, že nastala již

ta doba, kde dcery její jsou s to sypati na její oltá

tak blahovonné kvty. Básn ty, jež mi sama ruka

Vaše do mých sbírek opsala, a nkolik jiných vy-

tištných, co mi posaváde k oím pišly, pohnuly

mne k té vroucí žádosti, aby ne v jednotkách, ale

v desítkách, stech a celých dílech jimi ozdobována

byla literatura naše.

Jest mi i to k nemalému potšení, že komukoliv

pedítám tyto milé Vámi vydané zvuky, každý stejn

se mnou cítí, každý v též žádosti se mnou se srovnává.

Bh Vám, výborná pam', raiž propjiti potebného

k takovým plodm pohodlí a pokoje. On Vám dej

radovati se z tak kvetoucího tlesného zdraví, jak

kvetoucí jest mysl Vaše, a prodluž dni žití Vašeho

na dlouhá dlouhá léta. Tchto dar Vám pede
vším ze srdce a vrchovat peje Váš upímný pítel

a ctitel Fr. L. elakovský. ^^

Prosím, neopomiite vypovdti svému nejmilejšímu

choti a pánu mé pátelské pozdravení, z jehožto

osobního seznámení se nemén jak z Vašeho tším

a raduji, poznav v nm upímného echa, jakových

si moje srdce mnoho peje.

[V list Antonii, k nmuž dopis tento byl piložen, ela-

kovský pipsal dodatek: Piložený lístek si peti a rtoma

svýma zapee. Pak jej obdrží naše ctná Boženka nejen

ve vazbách kvítk, ale i toho nejsrdenjšího a k tomu



skuteného políbení, jež jsme sob aíl pod tou kvítkovanou

peetí. A nkdo ekne, že láska není dmyslná !]

• 6. Nmcová elakovské.

V Domažlicích dne 25; listopadu 1846.

Moje drahá pítelkyn! Ze jste kolikráte ekla:

„Nedbalá písaka, ta Božena", to vím, ale že jste

v mé srdce dvru ztratila, to nevím. Mé dlouhé

mlení pátelství naše nezmnilo, vite duše rozmilá,

že ne? Váš poslední dopis obdržela jsem zrovna

den ped odjezdem do Lázní Františkových, kamž

jsem od léka poslána byla. To bylo píinou, že

jsem slovu svému. Vás to léto navštíviti, nedostála.

tyi týhodn byla jsem od dtí vzdálena; co mne
to penz stálo, co trápení, a vše nadarmo. Po njaký
cas mi bylo lépe, ale nyní se moje staré bolesti

navrátily a jsem tak churavá jako díve. Léka praví,

že musím na jae bud zase do Lázní, aneb nkam
na jiné povtí. Myslím tedy, že do Lázní nepojedu,

ale radji se k rodim podívám, a to bychom se

tedy jist shledaly. Chtla jsem Vám psát hned, jak

jsem pijela, ale duše moje byla sklíena a každý

den byl mj rozmar jiný, veselý však nikdy. Churavý

lovk promrzí sebe i jiného, to jsem již zkusila.

Já nevyhlížím špatn, ale zdraví mé je podkopané

a sotva mi je kdo více navrátí. Ale nelekejte se,

má drahá, té lamentace, já jsem nyní docela pokojná,

a duch mj nabyl zase té svtlosti, kterou díve ml.
Já si pipadám, jako temeno erchova, na nž se

z okna dívám, když je ohromné balvany šedých
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ohmr zahrnují a tísní, dokud je svtlo nebeské

nezaplaší. Snad mi Atropos nit mého života tak na-

krátce neustihne. Ješt jsem nic neuinila; pro
bych byla žila? Trudn se to s svtem louí, když

má zanechat tolik nevykonaného díla. Slzy a vzdechy

mých sirotk by duši mou s nebes výše k svtu

pivábily a pevnými pouty ji držely, že by se ne-

mohla ze své promny tšit. Možná, kdybych byla

zkažená nepirozenou filosofií, která slovem smrt

duši i tlo pochovává, že bych snad zoufala, ale

tak mi ani nenapadne bát se smrti. Vždy umít ne-

mžeme! Ale drahá, já bych se zabrala do takových

myšlenek, které Vás nebaví, radji o nem jiném,

aby se Vaše erné oi radostí zaleskly a ústa se

usmála, a to dokáže asi jediné slovo „Jaromír",

není-liž pravda? Co dlá ten kluina ?^^ Je zdráv,

hodn rozpustilý a zlobí matiku hodn? Vždy jste

byla matkou, ale nyní jste pravou matkou a eknte,
zdali je vtších rozkoší nad rozkoše mateské, chová-li

srdce lidské istší lásky nad tu, kterou matka své

dít objímá? Dobe praví Scheffer: „Eines nur ist

schoner und besser als ein Weib, und das ist die

— Mutter!" Je-li zdráv Váš manžel? Chtla bych

Vás vidt ve Vaší domácnosti. Co chybí ješt k Vašemu

štstí ? Vlast ! Vroucn bych pála, by se i to po-

slední pání vyplnilo a žádný mráek oblohu Vaší

domácí blaženosti nekalil. Jednou se toho snad pece

dokáme, do té doby již bute pokojná. Já se velice

potšila, slyšíc, že jste téžký krok tak šastn pe-

trpla, a s milým synákem zdráva jste. Pkn lííte

Vaše blaho, ty drahé dítky, Vašeho milovaného



Ladislava, na nhož mžete právem pyšná býti!

Takového manžela jste k Vašemu štstí potebovala,

a náš milovaný básník takovou ženu, pi níž by

mysl jeho okála, istou, vznešenou duši, ]ako jste

Vy, drahá Toninko! Bda, kdyby byl dostal ženu,

která by myšlenkám a citm Jeho nerozumla, a k letu

smlému duše Jeho vznést se nemohla. Ale to by se

bylo bohdá nestalo. Zdárná rodina je ten nejkrásnjší

dar Boží! Já bych ji pirovnala k naladné lye;

každá struna jiný tón a pece v spolku nejistší

souhlas. Takové štstí Vám peju, pítelkyn, zaslou-

žila jste si je.

Máme se odtud dostat zase jinam, bu na samé

hranice bavorské mezi Nmce, anebo, dá-li Bh a pan

dvorní rada, blíže Prahy nkam, ale kam, to posud

žádný neví. Již se to zde pece trochu zmáhá, ale

pi každém kroku se potká lovk s pekážkami,

jako by šel ekou, kde popukal led, a kry se mu
v cestu staví. Ješt bude muset hezky dlouho slunce

svítit, než tady všecka tvrdá kra roztaje. Když lítal

svatý duch po svt, na ten zdejší koutek zapomnl.

Abych Vám popisovala školy a tu všecku zdejší správu,

toho na mn nežádejte, žlu by mi pukla. Od prvního,

to jest pana dkana, až do nejposlednjšího úedníka

nestojí za nic víc, než aby je hodil pes plot. Já

lituju ty moje kluky! Selský lid je sice nevzdlaný,

ale hodný, a s tím já nejradji zacházím. Pkných
báchorek jsem zde nasbírala. Nyní bude prý p. Pospíšil

tisknout VI. sv., naíká si, že má nyní špatnjší

odbyt než ze zaátku. To je špinavý lovk v jeho

jednáních. Co pak jste íkala kritice p. Malýho?
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Vidíte, kdyby nkdo napsal nestrannou, poádnou
kritiku, by dost písnou, byla bych mu velice po-

vdna, ale tomu pánu já nevím. Nkteí mi vy-

týkali pi prvních, že jsou na národní tuze poetické,

abych je vypravovala docela prost, nyní se to zase

nelíbí
; já nevím, jak bych pišla vhod. Vím, že n-

která trochu lehko pracovaná, ale to je tím, nkterá

látka více tší, a já se s vtší libostí do ní vpravím,

nkterá mén a chuti ubyde. Je to ovšem chyba, kterou

musím odložit. Co Vy jim íkáte ? Prosím Vás, pište

mi pravdu, jak p. manžel o nich soudí; mne by

tuze tšilo, pátelskou radu a nestranné posouzení

z jeho úst se dovdt. Vite, že mi to upímn povíte,

ale ne lichotit ! Paní sestra Staková Vám tetí a tvrtý

svazek pošle, bojím se je poštou zaslali. Ostatní dro-

botiny, co nkdy píšu, beztoho tete. Lituji, že byla

e o almanachu opt nadarmo; mly by se dívky

s mužskými sjednotit; samy sotva jaký poídí, síly

jsou slabé. Je hanba, že se muži té myšlenky ne-

uchopí. Jak se Vám líbila ta mystifikace s ackou ? ^^

Mn je líto pkného obrazu, který jsem si o té poetické

selce utvoila, že ho musím nyní zmnit. Kdybych

nemla srdce jako z vosku, neodpustila bych to

Bohunce nikdy. Ráda bych ale vdla, pro Pich-

lovští manželé obecenstvo za nos vodili a žerty s ním

provádli jako s díttem. Nyní novinu: moje sestra

Marie mla ten msíc 9ho svatbu ; vzala si hofmistra

paní vévodkyn Saganské, rodilého Francouze. Po-

myslete si jen, já bránila dost, ale láska je zlá. Mla
jsem mermomocí pijet na svatbu, ale v zim je tžko

;

na jae však jist dom pojedu a k Vám. Mj muž
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je zdráv, dti mají kašel, a Dora není posud s boulemi

zdráva, ale mnohem lépe; dti Vás líbají. Mj muž
nechá ruku líbat a panu manželu nás oba odporute.

Dti Vaše polibte místo mne. S Bohem! Nezapo-

mete na Vaši Boženu.

7. Nmcová Celakovské.

V Neumarku dne 19. prosince 1847.

Má drahá rozmilá pítelkyn! Rok se chýlí ku

konci a já teprv dané slovo spluji, avšak Vy mi

jist odpustíte, nebo i já Vám odpustila dlouhé,

pedlouhé mlení. Tu pekáží domácí zanepráznní,

tu zase malá churavost, nkdy zlý rozmar, a tak to

jde den ze dne, no vždy sama víte, jak to u nás

ženských bývá. Dnes ráno, když jsem si vše zaí-

dila, umínila jsem si, odpoledne s Vámi se v duchu

bavit a si pohovoit, a tu sedím u teplých kamen

a nevím kde mám nejdíve zaít, abych všecko po-

vdla a nic nezapomnla. Nejprvnjší otázka je,

zdali jste, drahá Toninko, již docela zdráva ? P. Sta-

nk mi psal, že jste byla nebezpen nemocná, ale

že již Vám lépe je. Lituju Vás velmi drahá, a i Va-

šeho pana manžela a dítky, nebo vím, jakých ouzkostí

lovk zkusí, když mu nkdo drahý stn. A jak se

vynachází pan manžel a dítky? Bylo to pro mne
radostné pekvapení, když jsem posledn v Praze

byla a s panem manželem se tam sešla ;
^^ nic nám

nescházelo, když jsme se veer sešli a do jedenácti

hodin povídali a se smáli, než Vy, a muselo Vám^
ve snu v uších znt. Pan manžel byl v dobrém roz-

41



maru a rozveselil nás všecky a poškádlil ; i pan švagr

se nakazil a zaal být vesel, jak jsem jej nikdy ješt

nevidla. Poslední veer chtla nás ale Lotinka po-

trestat, mli jsme kleet; ptáte se pro? Inu, že

jsme si dali na rozlouenou po hubice. Nepovdla
bych to, ale pan manžel povídal, že nejste žárlivá,

jestli lhal, tedy s nim tu pi srovnejte. Nejlépe bude,

jestli se hnvat budete, když si necháte dát hubiky

zpátky ; s jedné strany mže se to stát hned, s druhé,

to jest s mé, až pi shledání, potom zaplatím i s per-

centy. Jak povídám, bavila jsem se tenkráte v Praze

velmi dobe a všecky drahé známé ve zdraví jsem

nalezla; hlavu a srdce mla jsem plné rozkoší, ale

nohy plné puchý od té Pražské dlažby, tak že

jsem od paní Vorlíkové v pantoflích dom jít mu-

sela. U nás v Neumarku máme mohem mkí dlažbu,

zvláš když trochu namokne. Pepinka Machotkova

mla sice smutek, ale láska jí ho pomáhala nést ; ta

tichá dobrá duše mnoho zkusila u lžka svých ne-

mocných píbuzných, pála bych jí, aby ve svém

manželství tak šastna byla jako jste Vy. Také paní

sestra Fricova byla veselá a zdrav vyhlížela ; dtem
jsem se podivila, jak vyrostly, nejvíce však vyrostla

a sesíHla Boženka Stakova.^^ „Je obraz Bohuslavy,

jak v tvái tak v chování a smýšlení," povídala Lo-

tinka a má ponkud pravdu. Mn se Boženka líbí,

je tichá, dobrá holka, upímná eška, jen na její léta

trochu píliš písná, tím záhy zmoudí a nezakusí

bláznovských, ale milých rozkoší mladického vku.

Já posud ráda na svá mladá léta zpomínám a po-

sud se musím smát, když zpomenu na ty mnohé
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veselé kousky, které jsem co dve vyvedla; vždy
nás ti mužové dost brzy moudrosti nauí. — Byla

jsem také u paní Šafaikové ; ta paní je pi vši sta-

rosti a vlastní churavosti plná vtipu a humoru; od

ní šly jsme s pani sestrou do Orlovky, kde se Jung-

mannovic rodina zdržovala. Paní chodila po berlích

a starý pán byl velmi spadlý v tvái, že jsem se ho

až lekla ; nenadálá jsem se, že ho naposled vidím.^*

To byla pro echy bolestná rána a bude dlouho

bolet. Škoda té hlavy, že ji tráva kryje ; ale hnít by

nemla. Kdybych já co porouet mla, muselo by se

bylo tlo Jungmannovo nabalsamovati a srdce Jeho

v mohyle, která se postaviti má, muselo by ležet.

Takové nám drahé tlo nemlo by od erv sežráno

být ; asto a asto myslela jsem si, že staí echové
krásnjší zpsob v pohbívání mli, než my. Vte
mn, že se mi to shnití v zemi nesmírn zhnusilo;

písmo svaté praví : „love, prach jsi, a v prach

se obrátíš", jindy se to stalo, ale ted zstane z lo-

vka hromádka kostí a z tch se udlá mouka a po-

sypou se s ní pole a louky. Jak krásné to bylo,

když si mohli lidé prach svých drahých do popelnic

uschovat; nyní neví mnohý, kam má na dušiky

svíku postavit a na prvního máje vnec položit.

Ubohá Lauermannová,^^ jaké rány ta již snesla a co

ješt na ni eká
; já pochybuju, že stará paní svého

drahého manžela dlouho peká. Bože, jak teskno

musí jí být, když nevidí již toho u sebe, s kterým

tak dlouhá léta radost i bolest sdílela a blažen

a šastn žila. Ona želí nejvrnjšího pítele a my
budeme vždy želet nejdražšího otce. — Mám paní
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Láuermarlnové psát, ale bojím se rány její opt rož-

jitit, ona je píliš outlá a jemného citu. Sestra Lo-

tinka, paní Rudová a paní Lauermannová poctily

mne slovíkem ty. Vbec jsem všude tak laskav

pijata byla, že ani nevím, jak si toho pátelství

jsem zasloužila. Nic bych si tak tuze nepála, roz-

milá Toninko, jako dkladné vzdlání, potom bych

pece mohla vlasti se zavdit ním Jepším, než

jsem posud podala, a nemusela bych se zardit, když

mi nkdo poklonu co spisovatelce skládá. Naše praž-

ské spisovatelky umlkly, ani redaktorka novoroenky

se neozývá a nevydává své romány. Milá pítelkyn,

je malá hrstka takových žen v Praze, které by

upímn o blaho své vlasti peovaly. A jakou moc
má žena ve své ruce! Co je žen nemožno udlati,

co nedokáže milenka, manželka, matka! Kdyby
všechny ženy eské tak smýšlely jako Vy a já, za-

jisté by to brzy v naši vlasti jinak vypadalo. Beztoho

že znáte ty ržencové spolenosti; kdo má nejvtší

zásluhu o jejich rozšíení než ženské. Jedna každá má
úlohu, udlat ržiku, a ta pozstává z patnácti

lístk; musí tedy patnácte dvat aneb žen do toho

spolku pivést, což skoro každá sestika vyvede.

Kdyby to byly vlastenky a každá se piinila pat-

nácte odrodilek na cestu spravedlivou pivést a uspo-

ené peníze, jak nyní na darebné jesuitské knížky

dají, aby dávaly na eské národní knihy, což by si

zásluh o vlast získaly a jak by blaze psobily. Sle-

pému darmo však o kvtu mluvit. Toninko, kdy se

asi všecka naše pání vyplní. O té vlastence Pelclové

jsem nikdy neslyšela, až nyní ve Kvtech o její smrti
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stojí, snad Váš pan manžel ji také znal? Co je mi

divno, že se nikdo sie o Rettigové^*^ nezmínil, vždy
pece by si také chvalný obrázek zasloužila; pro
nevydá nkdo její podobiznu ? V lét jednou psal

pan Dr, Stank, že mne chtí dát v Praze litografovat,

a jaký bych si podpis aneb heslo zvolila, se tázal.

Tomu jsem ale nikterak pivoliti nemohla, nebo ta-

kový zvláštní dkaz vyznamenání já posud o vlast

jsem si nezasloužila. Koho miluji, toho obraz vy-

kreslen je v srdci mém svíží barvou lásky, jakž mi

jej žádný malí šttcem vytvoit nemže. Jediný

blesk myšlenky postaví pítele pede mne krásnji,

než jej paprslek slunení na hladinu vykouzlit mže.
Žádnému z (malého) potu mých upímných pátel

nebude teba k pipamatování na mne, podívati se

díve na erný mj obraz; na tedy tolik výloh?

Dostal by jej potom i mnohý, který by si pomyslil

:

„Ty isi's takové pocty také ješt nezasloužila, škoda

rámce," a ml by pravdu. Až si to jednou úpln
zasloužím, dala jsem právo panu švagrovi, dle jeho

vle aby potom jednal. Já ani nevím, jak bych svou

vdnost dost na jevo dala Vaší paní seste a panu

švagrovi za tak mnohé dkazy vroucího pátelství.

Radji než mj obraz mohl by se vydat Majdaleny

Rettigové; dali bychom každý nco ke sbírce. Pište

o tom paní seste, vždy by ho mohly vydat jen

ženské
;
podobizna dobe trefená jist že k dostání

bude mezi jejími píbuznými aneb páteli. My hospo-

dyn jsme jí to ponkud povinny. Nemá nikdo obraz

Marie Antonie ?^^

Nyní Vám musím psát o mn; já jsem nyní zdra-
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vcjší a tloustnu, snad že v tch zdejších horách spo-

kojenji žiju. Mj muž je též zdráv, chodí hodn
po horách a jen se zlobí, že musí být mezi Nmci.

Dva starší chlapce ^^ musím mít v Domažlicích ve

škole, an zde špatná škola je a ješt k tomu nmecká.

Stýská se nám po nich dost, to víte, že v dtech jen

žiju ; Bože, již se jeden po druhém rozchází, a konen
zstanu sama, jako lípa bez listu; svt je uchvátí,

a moje srdce darmo po nich toužit bude. Kdož ví, zdali

se s takou láskou do mého náruí jako nyní pitulí. —
Jaroslav a Bohdanka se piln uí, a dcera moje hodná

je Bohu díky mnohem zdravjší než loského roku, a
posud rány otevené má. Ješt na tetinku nezapomnla.

Tší se na Ježíška, a já jak dcko s nimi; zde dá-

vají dti Ježíškovi na štdrý veer pod okno kousek

sena, aby mohl dát svému bílému koníkovi. To

bylo psaní dlouhé, a já vím, že Vás již tení mrzí

;

bute hodn zdráva i s Vaším panem manželem

a s Vašimi roztomilými dtmi. Pište mi brzy.

Vroucn Vás Hbajíc, zstávám Vaše vždy upímná
pítelkyn Božena Nmcová.

8. elakovská Nmcové do Všerub.

(Odpov k pedešlému.)

Ve Vratislavi dne 16tého Ledna 1848.

Moje drahá, srden milovaná Pítelkyn! Tehdáž

vru bych nevdla, jak se z dlouhého nepsaní svého

u Vás, naše drahá Boženko vymluvit, kdybych ne-

znala shovívavost Vaši a nebyla pesvdena, že stej-
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nou láskou se milujeme, nedbajíce na pekážky, které

se sdílení našich myšlenek asto v cestu staví. Leží

pede mnou dvé lístk od Vás, na které jsem posud

neodpovdla. Díky Vám za n, velikou radost jste

mi nimi uinila, a když je tu a opt tu, tu jest

mi, jako bych Vás ped sebou vidla, chci Vás obe-

jmouti a ulíbati, a akoliv se ovšem brzy ze snu

svého probudím, pece zstane v duši mé ten blahý

cit, že mou pítelkyní jste a že mne, jako já Vás,

milujete. Jak velice mn zpráva o lepším stavu zdraví

Vašeho potšila, nemohu Vám ani povdít; nebo
pedposledním listem Vaším byla jsem v tom ohledu

velice zarmoucena. Ano, jesti Hospodin nad námi

a nedá zahynouti duším srdeným ; on ví, jak malý

poet nás posud jest a jak potebná každá srdená

a vroucí eška a matka.

Na nejvýš jsem byla potšena náhodou, která Vás

s mým drahým Ladislavem v Praze svedla, beztoho

jsem mu byla uložila, by si Vás v echách vyhledal

a navštívil, nebo jsem nevdla, kde jste se vlastn

8 rodinou Vaší drahou octnula; nemohU to ani ho-

loubci krásnji svést. Není to zcela plané, co mnozí

mudrci o srozumní se tajném spíznných duší

tvrdí. Bylt to žert s tou hubikou ješt i po od-

jezdu Vašem ; Ladislav mi psal, že se s Vámi v Praze

sešel. I odpovdla jsem mu ihned, by Vás srden
políbil i také za mne. On však to byl již díve ui-

nil, a etl to Lotince, která se ze svého divení ani

zotaviti nemohla. Že to k mnohému žertu píležitost

zavdalo, si pomysliti mžete. Cesta tato na zdraví

mého dobrého Ladislava, jakož i na syna našeho
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velmi dobe psobila, a nemohu ani Bohu dosti d-
kovati za toto dobrodiní. Kdo ví, kdo ví, jestli Vás

ta divotvorná hubika neuzdravila oba!

Zprávy Vaše z ohledu mých drahých píbuzných

a známých m velice potšily. Že moje dobrá se-

stika Fricova nás zdravou holikou potšila a sama

se velmi zotavila, to Vám bezpochyby z Prahy

psali. — Svdectví, které Stakovic Božence dáváte,

mne velmi potšuje. Jak doslýchám, zapírá prý svou

písnou povahu a taní s ostatními dvaty o zá-

vod. Dejž Bh tm dvatm pevné zdraví, by ale-

spo v budoucnosti nám nadje zkvetla.

Jak truchliv na nás zpráva o úmrtí našeho ne-

ocenitelného Jungmanna psobila, mžete si snadno

pomysliti; každý, kdo jej znal, musil jej milovati

a ctíti. Avšak jak mocné psobení ducha jeho jest,

ukazuje se i po úmrtí jeho. Do všech konin vlasti

naší roznesla se zpráva tato a budí v srdcích posud

nevdoucích a spících cit pro národnost. Blaze tomu,

kdo takto umíti mže, památka jeho vn v e-
chách nezahyne. Ubohá manželka, ubohá rodina,

cítím bolest jejich, jej nahraditi nižádný nemže.
Všemohoucí je potš!

Jak se tším, že ony vroucí duše cenu Vaši uzná-

vají; — kdož by více zasloužil ode všech dobe
smýšlejících milovánu býti jako Vy; akoliv Vaše

veliká skromnost tomu nikterak pipustiti nechce.

Pravíte, že si pejete dkladné vzdlání. Vte, kdy-

byste zdejší vzdlanost spatila, jak se zde ve svém

psobení ukazuje, ulekla byste se. Nic sob více

nepeji, než své dítky ochrániti ped tímto vzdlá-
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ním zkázyplným. Nevím vru již, co si v tom ohledu

páti mám. — I má touha nejvtší byla vždy vzd-
lání, co jasná hvzda zdálo se mi svítiti již od d-
tinství mého, a všecky síly své jsem vynaložila, však

se i pesvdila, že více nežli všecko toto vdní
prostnost a istota srdce a mravu jest, a že lépe ve

svém národu se vyvinouti a v pírod nežli v tomto

vzdlaném svt. [Zmiuje se dále s rozhoením o my-

stifikaci Pichlové-adcké. Srov. dop. VI.] A vte mn, že

Vaše srdené, dojemné vypravování daleko vtší cenu

má, nežli všecky ty pepiaté, z cizího živlu nám
penesené a pvodní (jak je ku své oslav spisál-

kové mnozí jmenují) povídky, romány atd. Tyto ne-

vzdlávají náš národ, nýbrž jej jen od jeho mrav
odtahují, obyeje jejich jim co zastaralé a asu ne-

piimené pedstavují, jemu asto nemravnost ve skv-
lém svtle ukazují. — Jaký mže míti takovéto tení

vplyv na národ? — Zajisté nkterý z onch pán
neví, jakého se híchu dopouští svým spisováním,

nebo kazí i mravy i e, a vzbuzuje žádosti v srd-

cích dobrých a nezkažených, které nikdy upokojiti

nemže. [Zmiuje se o pavzdláni Vratislavské spole-

nosti, o nabídnuti satku novinami, což v echách byla

dotud vc neslýchaná; podává osobní a rodinné zprávy;

píše o chystaném almanachu eských dam.] Ó, jen se ne-

dejte, drahá Boženko tmi pemoudrými kritikái,

jako jest p. Malý zastrašit, a bute ubezpeena, že

jediné srdené slovo od Vás napsané tisíckráte vtší

cenu má, nežli všecky jeho dlouhé peuen rozklá-

dané sady, na kterých si tak mnoho zakládá. —
Kdybych jenom v Praze byla, v krátkém ase byste
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kritiku etla, která by práci Vašich dostojná byla,

a to od muže, kde by všichni jiní si dali chu zajít

dále Vás posuzovat. Ladislav by to byl již uinil,

ale každý ví, že jste naší pítelkyní, a tu by to žá-

daný ouinek nemlo. Však jen neohrožen dále,

budoucnost Vás nejlépe ospravedlní. Pan Purkyn
íkává: „Každé slovo paní Nmcové je jak ryzí

zlato I" A tento zajisté nikomu nelichotí.

Ale je to žvatlalka ta Bohuslava, pomyshte sob

;

inu, jednou za as lovku srdce pekypí. Stranou

toho navrácení té hubiky pijte jen brzy k Vaší

Vás i dítky Vaše co nejvroucnji milující

Bohuslav elakovské.

Srdené pozdravení panu Manželovi.

Dítky naše dají Vám ruku líbat a prosí se mnou,

byste jen brzy k nám pišla
;
poznaly by velmi rády

onu Paní, která tak krásné povídky vypravovat umí

!

S Bohem!

9. elakovský Nmcové.

(List pipojen byl ku pedešlému.)

24. ledna 1848.

Velectná Paní a Pítelkyn ! Velké lodi, jako ty,

co po naší Ode s nákladem jezdívají, obyejn mí-

vají za sebou ješt malou lodiku pivázanou, v níž

jen pan Píhoda sedí. List-li mé manželky k Vám
podoben jest velikému a prostrannému korábu, po-

važujtež tento mj pívsek za takovouž lodiku,
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jenž na Vaše pívtivé vybídnutí k Vám pijíždí.

Poznamenání Vaše o mluv lidu okolí domažlického

byla mi nadmíru vc vítaná a dkuji Vám za Vaši

ochotn v tom podniknutou práci. Skuten, Vám
se všecko výborn daí, ehož se koliv pero Vaše

dotkne, a jestliže jako kus básníka jsem Vás od

delšího asu již ctil a Vám se divil ve vší vroucnosti

srdce, ajhle, pinucujete mne chladnokrevného gram-

matika i v této stránce s pochvalou spravedlivou

Vám se ohlásiti. Nkteré z poznamenaných slov a

zpsobv mluvení jsem uvítal jako staré známé,

probíhající též koniny kraje prachynského, vtší

ástka mi byla ale nová a neznámá. Co pak mi dále

sHbujete pislali sbírku slov a výrazv tmto Bulá-

km jen obyejných, tím mi velký vdk uiníte,

ježto mne takovéto vci nadmíru zanímají a já jich

k úelm svým dobe použiti mohu. O tchto tedy

sdlení Vás, drahá Paní, co nejsnažnji prosím.

Otázka: Nazývá se tam veskrz sáiji ten lid vesnický

Buláky, anebo jenom od mšákv a sousedních tak

jest jmenován? A pak: šlovou ženské Bulky anebo

Bulaky? Jmenují-li se tak sami mezi sebou, tu
ovšem to slovo nemž se za pezdívku považovati,

a povím Vám jindy, co soudím, odkud pošlo.

Mé pátelské pozdravení nejmilejšímu panu manže-

lovi. Kdy pak se konen pec i do Slezska vyberete ?

S tím nejen Vaši pravou ruku, tuto rozmilou pí-

saku, srden líbám, ale i levou, a proti tomu,

doufám, pec ani má nepející paní svakrová v Praze

nic namítati nemže. Bute zdráva! Váš upímný
ctitel a pítel Fr. L. elakovský.
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10. Nmcová elakovské.

V Nymburce 28. ervence 1848.

Má drahá jediná pítelkyn I Naše pátelství není

pouhá frase, a proto vím jist, že jsi již mnohokráte

na mne vzpomnla a si pomyslila, pro tak nedbalá

jsem a na Tvé a Tvého pana manžela psaní neodpoví-

dám. Má drahá dušinko, kdyby se nebyly v tom ase
práv ty ohromné pevraty staly, již nejedno psaní byla

byste ode mn obdržela. Tu to máte, že Vás v my-
šlenkách jmenuji Ty, vyjelo mi to i na papír ; nuže,

odpuste, milá, a nepovažujte za vtírání se ode mne
aneb drzost slovíko to, jež jste mi posud nedovolila,

abych je smla užívat k Vám. — Jak jsem ekla,

ty ohromné pevraty v naší vlasti jsou toho píw-
nou. Od zaátku konstituce žili jsme v samém na-

pnutí ; tu radost, tu strach, zase radost a opt žalost.

Jakmile se ustanovil snm slovanský, pomyslila jsem

na Vás a pana manžela a s jistotou se domnívala,

že do Prahy se podíváte, ale nepišli jste a já darmo

s listem, jejž jsem radji do Prahy odeslat chtla,

ekala. Tu jako hrom z istá jasná udeí do nás

zpráva o událostech pražských. Vte, že nevdl
nikdo, co iní. Všecko, jak ech, tak Nmec, chtlo

táhnout ku Praze, nebo nevdl nikdo, co se dje.

Já již muže mého oplakala, ale v tichosti, a s Bo-

hem poslala jsem bojovat ho pro vlast. Ale najednou

pišla jedna falešná zpráva za druhou, jedna odstra-

šila echy, druhá Nmce, tetí poškádUla toho, tvrtá

onoho, páni biirokrati se zaali hýbat, špiclové slí-

dili, a tak sešlo se všeho a dobrá vc klesla. Práv
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když v Praze mlýny hoely, musela jsem v záleži-

tosti mého muže do Plzn a sice skrze pesazení,

nebo byli Nmci od úedník na nás navedeni a divn
na nás se všech stran se hledlo, tak že i selský

lid, který mého muže na snm eský volit chtl,

zrazili a hrzné báchorky o nás jim namluvili ti

páni Francové daremní! Když tedy již v Plzni byla

jsem, zajela jsem až do Prahy, abych se pravdy do-

vdla. Milá Bohuslavo, jak smutn vyhlížela ta sto-

vžatá Praha, ta naše matická, Mekka ta naše svatá,

již každý Slovan s vroucností miluje a bájen o ní

sní! Skrze brány posud se nepouštlo, musela jsem

po vod, kde všude vojenské silné stráže stály. Já

bych každého toho nezdárného syna eského pro-

bodla byla, vzpomenouc, jakou žalost a hanu národu

svému zpsobili. Avšak potrestá je soud veejný a ta

hana, kterou kydali na nás, padne na n, na ty

zrádné hanebníky. Když spatila jsem tu zkázu msta,

když vešla jsem mezi naše drahé hlavy, když sly-

šela a vidla jsem to týrání našich šlechetných vla-

stenc, ten oušklebek všeho, co na echy se vztaho-

valo, když slyšela jsem to proklínání jedné strany

té sprosté láje, tu nemohu Ti íci, jaké city se ve

mn stídaly, slzela jsem hnvem i zlostí, ale když

seznala jsem ty podlé duše, které jsouce díve na

oko vlastenci, nejen že se honem otoili, ale i s á-
belskou tváí proti nám postavili, tu zošklivila jsem

si tak ten svt, že s radostí do zem zahrabat bych

se byla dala, abych nikoho vidt již nemusela. Ó, že

Bh trpí takovou eládku, že zem je nosí a nesvrhne

do propasti pekelné! Avšak musí spravedlnost zví-
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tžit, a bohdá, jak se podobá, zvítzí brzy. Nu, vsak

tete jist Národní noviny a tedy nebudu více Vám
psát. Paní sestra Fricova stn ; ubohá, musí kalich

utrpení ustavin okoušet ; Lotinka je celá utrápená,

ona je píliš bojácná. Já bála se, že snad i mého

muže zavrou proto, že je ech, ale posud nepišlo

nic, a nyní, an jsou pražští vzové puštni a na

veejné výslechy odkázáni, nebudou snad tak libo-

voln a bez píiny zavírat. Nyní jsme zase v Nym-
burce; jsou zde eši a to mne tší, i také nkolik

horlivých vlastenc a vlastenek je zde. Selský lid

posud neznám, krajina se mi nelíbí, já nejsem ráda

v rovin. Ostatn jsme zdrávi, i Dora hodn se uzdra-

vila a nyní se piln v Labi koupá. A jak, má je-

diná, se Vám vede? Že máte opt synáka, pov-

dla ml Lotti a já peju Vám, abyste i s ním hodn
zdráva byla. Co dlají Vaše druhé dítky ? Jak ostatn

daí se Vám? Zdaž nepodíváte se do ech? Ráda

bych jela k rodim, ale nyní nechci z domu. Není

cholera ve Vratislavi? — Pište mi brzy, prosím

velmi, a hodn mnoho. Mj muž ruku líbá, a já

pozdravuju a líbám Vás stokráte. Bh s Vámi se

všemi! — Božena.

» Viz A. Novák, C. Lit. XIX. vku, III, 1, 297.
2 Srovnej podrobný lánek F. Bílého „Bož. Nmcová a

B. Rajská* ve Sborníku (str. 106—107).
3 Stakv dopis, objevený dr. Burianem, uveejnn byl

v Lumíru 1916 . 8.-9.
• Je nutno uvdomiti si vk zúastnných osob: Cela-

kovskému bylo 45 let, Antonii 27, Nmcové a Hi*obouovi
24 léta.

• t. j. miluje-li Hrobon jen jako vlastence.
• Jiný lístek, nikoli pedešlý.
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^ Panenská vinice za Strahovskou branou patila jejímu
strýci Bachovenu z Echtu.

" Pedešlý dopis.
" Ve svých zápiscích tvrdí Rajská, že tu noc po obdržení

lístku kolísalo její rozhodnutí již jedin mezi ústavem a e-
lakovským (!!)

»" S Hrobonm.
" Ratiboice.
" t j. má-li si vzíti Hrobon.
" t. j. Hroboovi odíci.
'* SI. Jonáková. (Kabelík, Posudek o korespondenci

C. C. M. 1916 sv. III. — Poznámky doplnné neb opravené
podle tohoto lánku vyznaím dále pouze jménem Kabelík.)

" J. V. Fric líí pomr mezi manžely elakovskými
velmi temnými barvami.

" Zachováno je 13 dopis Nmcové Antonii, 1 dopis
elakovskému, 11 dopis Rajské, 4 dopisy Celakovského.

" List tento elakovský pipojil k dopisu Antonij ze dne
1.—3. záí 1844. Originálu nemáme; v pozstalosti Celakov-
ského, uložené v zemském Museu, zachoval se toliko kon-
cept jeho. (Viz František Bílý, Korespondence a zápisky Fr.

L. Celakovského, sv. III. 1740.) Dopis otištn podle vydání
Ž. Podlipské (Z let probuzení 1872), která mla originál.

'* Dopis I. zde.
*• V konceptu, jenž jinak se liší jen nepatrn, zní

konec : . . . peji a k nebi o n pro Vás prositi nepestanu.— Dodatek v konceptu chybí.
^^ Jaromír elakovskv, universitní profesor, archivá

msta Prahy atd. f 1915.
^* Františka Pichlová, cho MUDra Pichla, vydala pod

pseudonymem Marie acké písn lidového rázu s fikcí,

že je psala vesnianka. Pozdji rozneslo se, že prý zemela.
Inkogníto však bylo zrušeno a spolenost se velmi pohor-
šovala nad touto mystifikací.
" Poátkem záí 1847.
*^ Dcera dra. Staka, ne Antoniina.
" Jungmann zemel o 2 msíce pozdji, v listopadu 1847.
^^ Dcera Jungmannova.
^« Zemela r. 1845.
^^ Vlastním jménem J. Pedálová, vlastenecká jeptiška a

spisovatelka, pítelkyn Lad. Celakovského.
2« Dítky Nmcové byly: Hynek, * 1838 v Josefov, f 1853

v Praze, Karel, 1839 v Litomyšli, zemel jako editel po-
mol. ústavu v Tróji 1901, Dora, * 1841 v Polné, uitelka
v Jiín, 1 1920, v Praze. Jaroslav, * 1842 v Praze, byl státním
radou a ed. reálky ve Vinnici na Rusi, t 1899 v Praze.
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II

KAREL HAVLÍEK





Po prvé setkala se Nmcová s Havlíkem brzy po jeho

návratu z Ruska na výlet do Kre 4. srpna 1844, jejž po-

ádala „Mladá echie" na oslavu návštvy Celakovského

z Vratislav. Havlíek byl tenkrát veejnosti tém neznám.

Rozhoení, jež vyvolala jeho kritika Tylova „Posledního

echa" (vyšla 1. ervence 1845), sdílela i Nmcová, jež

Tylovým spism vdila za své národní uvdomní. Když

však Havlíek (5. srpna 1845) v eské Vele uveejnil

vcný rozbor jejích pohádek, pominulo její rozhoení a

dalším osobním stykem zmnilo se v upímné pátelství,

založené na plném pochopení a vzájemné úct. Bohužel

o tchto osobních stycích zpráv tém nemáme.^

Z Domažlic, kam se Nmcovi pesthovali 20. záí 1845,

pispívá pak Nmcová piln do eské Vely, jejímž redakto-

rem byl Havlíek v roce 1846. V ísle z 29. dubna brání

Havlíek Nmcovou ízným zpsobem epištolou do Do-

mažlic proti útokm tamních oban. Když se Nmcová
r. 1850 vrátila trvale do Prahy, dlel Havlíek již v Kutné

Hoe; Prahu navštvoval každých 14 dní. Po návratu

z Brixenu (27. dubna 1855) navštívil Prahu jen tikráte.

Známí na ulici se odvraceli, jen Nmcová se k nmu hlá-

sila. Pak ji navštívil, zamýšleje sehnati píspvky, aby mohl
vlastním nákladem vydávati spisy vynikajících eských
spisovatel, a chtl Nmcové tím pomoci; nemoc mu
však zabránila uskuteniti tento podnik. Navštívila jej

pak sama po jeho návratu z lázní Šternberských, ale byl

již v agónii.

Na rakvi Havlíkov ležel jediný vnec — vavín trním

propletený — dar to Nmcové. Nmec odpykal úastenství

na pohbu osmidenním vzením.
Tebaže máme jen ti dopisy, pece lze z nich seznat

srdený vztah mezi obma. Nmcová v dopisech asto se

zmiuje o Havlíkovi, zasílá známým jeho „generální sezení

Musejní spolenosti" a neskrblí slovy uznání, na p. v do-

pise Bendlovi 4. bezna 1857 (v. dop. HI. zde v^ píslušné

kapitole) vnuje mu celý odstavec, konící slovy ,on je

náš Heine, ale více ješt nežli Heine byl." Ke dvma do-
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pisúm zde otištným pipojuji ješt dopis psaný dr. Laniblovi,

v nmž vylíila ?Iavlíckv poheb. —
Setkíiní tchto dvou protagonist eského života tehdej-

šího jest krásnou episodou z dob našeho probuzení.

Mužství a ženství v nejlepších a nejryzejších eských

pedstavitelích setkává se zde a tiskne si kamarádsky ruku

v hlubokém a upímném pochopení. V jaru života setkávají

se tito dva lidé, osudem pedurení k mucennictví. Od
tohoto temného pozadí odráží se tím záivji svžest za-

chovaných dopis.

Havlíkv dopis Nmcové — jediný, jejž máme — jest

z nejrozkošnjších jeho dopis. Dýchá z nho* mládí a

kepkost jeho temperamentu (Havlíkovi je 25, Nmcové
26 let), veškerá jará, bojovná nálada jeho ducha. Dopis je

pln humoru a dvornosti, pisatel je zejm inspirován krásou

adresátky, jejíž obraz mu jasn tane na oích. Stejn jako

z dopisu elakovského, i zde je patrno, jak podléhal

i Havlíek podmanivému kouzlu jejího ducha a ženství.

Oba dopisy zde otištné obsahují zajímavý a významný

detail: Oba pisatelé nemli píliš asto píležitosti setkati

se — od té doby, kdy se sblížili, bydlí vždy na rzných
místech — a v obou dopisech zmiují se každý o tom, jak

hledl na podobiznu druhého — jako by hledali náhrady

za tento nedostatek osobního styku. Cítili své spíznní a

blízkost, cítili hluboce své bratrství, aniž kdy mli potebí

titrností družiny Klácelovy.

1. Havlíek Nmcové do Domažlic.

(V Praze 7. prosince 1346.).

Milostpaní! Odpuste, že Vás tak jmenuji, akoli

sama v dopisu svém z lázn se tomu smjete.^

Vy máte právo posmívati se titulm, které dostáváte,

ale my nemáme práva posmívati se tm titulm,

které dávati máme. A ostatn neznamená Milost
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pouze Gnaden, nýbrž také nco jiného, a v tomto

smyslu tedy zde užíváno jest. Práv však pozoruji

s užasnutím, že dlám compliment, a to jest pi
mn tak neobyejné, že si to jinak vyložiti moci

nebudete, než že nco nepíjemného následovati

bude.

A vru. Milost Paní! Žádejte ode mne co chcete,

abych se rouhal komukoli, ale ty vci do Žihadla^

pijíti nemohou. Až vy budete mou censorkou (kýž

by to Pán Bh dal !), anebo až bude policie rakouská

tak milostivá jako Vy, pak ano, co žádati budete.

Ale te — nemožná ! Proti vlád mže se více psát,

protože se toho nikdo neujme, ale proti knžím ne,

nebo se sesypou na lovka jako hnízdo vosí I Ráíte

pozorovat, s jakou opatrností já svatou církev a její

erné synky nkdy, když se žádný nedívá, potají

pes hbet švihnu, ale tak patrn, jako s tím ka-

bátem, ó, to by bylo neštstí na krku. Já pro svou

osobu nedlám si z nieho nic a oekávám každou

chvíli, že se má vláda novináská krátkým dekretem

z vídeské policie skoní, a k tomu úelu vždy mám
své juchtové ruské tlumoky pohotov, abych do nich

své vci uložiti a odletti mohl, kam mne vítr po-

nese; z té píiny také napínám shovívavost cen-

sury, až praskne : ale celé vci naší by takové bro-

jení proti tm ernochm škodilo. To víte, kdyby

k vli mn censura zostena byla, ekli by moji

hojní a vysokodiisní nepátelé, že jsem uškodil více

národu svému než jsem prospl, a to jest pro mne
nejvtší kletba. Já sice na obyejnou est ped svtem
málo dbám, jen když mne nkolik lidí ale zas hodné

ei



rádo má, ale pece bych nerad (teba nezasloužen)

stál mezi škdci ech.
Zkrátka, Milost Paní! Nemožnost je nemožnost.

Ani to ješt nevím, bude-li možná té zprávy z Kla-

tova použíti užiten — dstojníci a vojsko stojí ve

zvláštní protekci u censury. Udlám však dle mož-

nosti. Ó, kdybyste mohla vidt, jak mne kolikrát

srdce bolí, když by se tak hodn satiry dalo na-

sypat, a censura nastaví svj bezedný pytel a všechno

se do svalí, bez milosrdenství na vky ztraceno.

Jak lovku srdce krvácí tak — jako snad matce,

když porodí mrtvé dít — odpuste to pirovnání.

Že jsem tak dlouho nezdvoile neodpovídal, pi-

pište dílem pirozeným píinám, dílem mým mno-

hým pracem, dílem však a nejvíce jedné slen,'*

kterou neznáte a do které se já bezpochyby budu

muset zamilovat, neubráním-li se. Práv ale, že se

dle možnosti udatn bráním, jsem roztržitý, a když

nevyhnuteln nemusím, nevezmu do rukou péro!

Milost Paní ! nepochopíte vru, jak tžko, jak smutno

jest lovku jako mn, jehož ideálem jest od nieho

na svt nezáviseti, když vidí hrozící sob pouto!

A ím více se brání lovk, tímh ! Ó kéž by také

byla na svt censura na modré oi,^ aby nepekážely

lidem a nechaly je v pokoji! Doufám, že budete

míti se mnou útrpnost a že mne politujete, aspo
tak, jako já sám sebe lituji.

Odpuste žvatlavost mou a pomyslete si, že ne-

mám rozumu.

Vaši báse^ propustila censura jen s ohledem na

mou ostatní antislovanskou tendenci — a na veliké
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prosby. Že se žádané doplky asopis tak zpozdily,

byl také trochu vinen pan Zap. O starožitnostech

napsal jsem to naschvál s tak kiklavým titulem,

aby si každý všimnul. Budete-li mít zas njaké ob-

rázky'' — rate na mne pamatovat, a ch«ete-li mn
proukázat nezasloužené milosrdenství, pište i mn
zas, nebo tím si též o literaturu získáte zásluhy,

když redaktory bláznivé napomenete k rozumu.

Ruku líbám s úctou H. Borovský.

P. S. To vše hned téhož dne, když jsem Váš list

obdržel, napsáno jest a zapeetno. Nosil jsem však

psaní njaký oas u sebe a nechtl jsem je odeslati.

Konen ale — dnes jsem u Staka vidl Vaši po-

dobiznu' a nabyl jsem k Vám opt dvry, že se

nevysmjete za tak hloupé psaní. Dnes je 7. prosince

1846 a zítra bude psaní na pošt.

Jak pak se vám líbí od Huška v Novinách „ Z do-

mácího života" ? Nejnovjší novina je, že s Nebeským

o to jednáme, abych mu penechal vedení Vely.

Srovnáme se dobe,

2. Nmcová z Nymburka Havlíkovi
do Prahy.

ít). srpna 1849.

Velectný pane redaktore! Mj muž žádá vás,

kdybyste piložený lánek do Vašich Novin pijmul

;

ml být osteji psán, nebo zdejší pan dkan a jeden

kaplan zasloužili by notné zahanbení, jsou to pra-

darebáci. Ale víme již, že nerad pijímáte takové

lánky proti knžím psané, a to z dobrých píin,
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tedy napsal piloženou zprávu docela mírn, ale

spravedliv. Byla jsem pedešlý týden na dva dni

v Praze, a ráda byla bych s Vámi mluvila, ale nebyl

jste práv doma. Vaši podobiznu^ mla jsem pece

však to potšení vidt ; byla práv v krám u Hof-

mana vyvšena. Houfek všelikého lidu stálo u krámu,

dívali se na Vás a posuzovali. Jakýs vážný muž,

zdál se být emeslník, podívaje se na krám, povídá

druhému: „Není to Havlíek! — ba je a dobe je

trefený, a co si to napsal: Nepopustíme! — Dobrá,

jen kdyby každý tak mluvil. — Já ho mám rád,

chlapíka, ty „Národní Noviny" nám pece mozek

otevely — ted ovšem musí mlet — nu, však on

nám zase nco poví, až bude smt." — „Prosím

Vás, páni, to je ten Havlíek, co ty Noviny vydává,

co tm biskupm onehdy tak do pravdy povdl?"
ptá se sedlák vedle stojící. - „Ano, to je ten."

—

„Inu, to ho musím na mou duši koupit, aby se ti

naši doma na nho podívali." — „Wer ist das?"

ptá se jeden officír druhého, jda okolo. — „1 das

ist dieser Kerl, der Havlíek," znla odpov, „dem

mochte ich paar" — povídá první a dlá jisté zna-

mení biíkem.

„Ja, ja, diesen Menschen solíte man aufhángen,"

pizvukují dva páni, kterým se sedmašedesátka na

ele svítí, „der stiftet mit seinen Noviny noch das

groszte Unheil, dieser Aufwiegler," tak to šlo dále,

hana a chvála stídaly se ustavin. Však to na venku

není lépe; jedni Vás a Vaše Noviny do nebe vy-

chvalují, druzí do pekla horoucího zatracují.

Chtla jsem s Vámi mluvit stran penz, co jsme
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loského roku na prmyslní školu v Domažlicích

vybrali, 40 zl. 35 kr. Máme je vždy ješt u sebe

a rádi bychom je dali na místo. Máme je odeslat

Vám i komu? — Prosím, dejte mi to vdt jen

nkolika slovy
;
poslice na odpov poká. Mj muž

Vás srden pozdravuje.

Prosím, byste vyídil Vaší manželce pátelské po-

zdravení. S úctou zstávám Vašnostina služebnice

Božena Nmcová.

3. Nmcová Dr. Dušanu Lamblovi.10

V Praze 2. srpna (1856).

Milý píteli ! Vera v 6 hodin veer pochovali jsme

tedy našeho Havlíka. Jak víte, byl poheb na tvrtek

uren, že ale práv také píjem k prospchu Tylových

dtí byl, odložil se na pátek. — V úterý, když jsme

od Havla odešU, pijela matka jeho, sestra a bratr

z N. Brodu, pro nž poslali. Vdla sice již, že je

mu zle, ale že by umel, nemyslela. Báli se jí to

tedy íci, když pijela, a nechtli ji k nmu pustit.

„No, co se mnou dláte," ekla jim, „já už vidím,

že je mrtev. Puste mne k nmu, nebojte se, h
mi bylo, když mi ho v noci odvezli, a nevdla jsem

kam, a co s ním se bude dít. Smrt není nejhorší."

— Je to paní velmi rozumná, tší mne také velmi,

že jsem se blíže s ní i sestrou seznámila. — Také

se po celý as velmi rozumn a mírn chovaly, a
jak samy ekly „Karel jejich svtem byl". — Sestra

Johanka je celý on, v tvái i prý co do povahy

mnoho stejného spolu mli, a ji ml víc rád než



bratry. — Jarošová se Zdenkou, jeho dcerkou, tu

také byly, ale hned zase do Podmoklí odjely ; dveti
neekli pravdu, ona neví ješt ani, že matku také

nemá, což stará Havlíková i Palacký neuznávají za

dobré. Jarošovic^^ se o ni bojí, že je píliš citlivá

a slabá, aby se jim nerozstonala. Nevím, jestli píjezd

matky to pekazil, nebo že mimo Vás nechtli mrtvolu

jinému svit, — ale nesekcírovali ho. Podlipský mínil

že pi diagnosi nemže být mýlka, že by to bylo

zbytené. — Je to pravda? — Pece by to, myslím,

lépe bylo, kdyby to byli nechali udlat, pro jistotu.

— Jaroš tu nebyl, jak tedy H. zemel, hned se do

Vidn telegrafovalo, a za nedlouho pišla odpov:
y^Žádné úmrtní cedule."" Nejspíše mu nkdo ve Vídni

strachu nahnal. Zde ale již se jich tisíc tisklo, což

vše Halánek^^ na starost si vzal. — Mysle, že ta zpráva

snad na vyšší rozkaz, jel hned do tiskárny, sebral

všecky listy, dílem hned rozeslal, dílem uschoval.

Ale když Jaroš pijel, a slyšeli, že to jen osobní

strach, nechal druhý tisíc tisknout a dnes ješt dv
st, nebo byla o n draka, a lidé prosí o n jako

o reliquie. Jeden krejí jel vera do Ameriky a pišel

ješt prosit o lístek, ka, že ta cedule a H. podo-

bizna budou nejdražší památky, co si odváží. —
Pi této píležitosti vidlo se teprv, jak silné pívr-

ženstvo ml v lidu H. a jak byl milován. Lid není

nevdný, kde vidí opravdovou lásku!

Halánek vlastn nejvíce se o vše staral, a bylo

dobe, nebo domácí byli dílem bázliví, dílem zma-

tení. — Hodný kus ješitnosti je pi každém jeho

inu, ale kde se jedná o to, ukázat vlastenectví, tu
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se nedá Halánek zahanbit. Palacký se až bál tch
jeho píprav. — Já také použila té jeho marnosti,

ponvadž jsem již vdla, že by každý jiný proti

tomu býval — totiž dát H. vavínový vnec na elo
i na víko rakve. — Ferda hned byl pi tom, když

ale slyšel, že mne nesmí jmenovat, a na své

jméno to vzít, nechtl jinak pivolit, než aby sml
ást útrat spolu pevzít. — Tedy jsem od nho vzala

2 f. a nechala jsem si vázat krásnou korunu na

víko, z list bobkové višn, a plvnec na elo

z vavínu, a pak jsem si zamluvila na pátek kvt
passiflory. Tu jsem také dostala, práv rozvité dva

kvty, a hned s ní šla dol a dala ji H. do rukou.

On byl milovník kvtin, a ta mu zvlášt píslušela.

— Ostatní poslala jsem k Halánkovm, a on sám
dal mu vnec nad elo, a korunu dali na víko;

Pc.^^ se toho lekal, ale Halánkovi prošlo, co by mn
bylo neprošlo. — Za to jsem mu obstarala zpvy
a všeliké jiné komisse. Mšané sami se pišli na-

bízet, že rakev ponesou. — Kdo známé venku ml,
dal hned vdt, a sešlo se mnoho lidu, zvláš sel-

ského, až od Kr. Hradce, od Boleslavi, Mlníka,

Roudnice a z okolí Pražského. V pátek od rána

chodili lidé jako procesím nahoru, kde v rakvi již

vystaven ležel; bylo Vám to podívání k plái. To

nebyla ta prázdná zvdavost, aby se pišli podívat,

jaká rakev, jaký ústroj, to a ono prohlídli — staí,

mladí, muži, ženy, knéží, vojáci, prostí emeslníci

i nádeníci, každý pišel tiše, s neobyejnou úctou,

a slze, co u jeho rakve tekly, nebyly falešné. —
Ruce mu lidé líbali i rubáš, prostá matka ukazovala
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ho dítti „co muedlníka, který trpl pro národ !"

— Sedlák jeden, jehož hlava bílá byla jak kvetoucí

jablo, dlouho u nho kleel a plakal, — vstav pak,

vzal ho za ruku, ka hlasit: „Bh ti to zapla, co

jsi pro nás udlal i vytrpl!** — Takovýchto dkaz
vdnosti lidu a lásky k nmu mnoho mohla bych

Vám napsat. — Ani zabednit ho nechtli, vždy
ješt picházeli a chtli ho vidt. — Ale v pátek byl

již velmi sinavý, zvláš okolo ela, uši ml modré

jak chrpa — a z úst mokvala mu krev, velmi již

zapáchal. — Museli ho snést do prjezdu dol, a

tam ho vykropili, ponvadž nahoe místa pro lid

nebylo. — Strakatý, Lukeš, Mayer a ješt jeden

zpvák od divadla zpívali u rakve krásné „Salv"

od Palestriny, a místo jednoho objednaného knze
pišli dva a ezá spolu s nimi vedl kondukt. —
Z domu ho vynášeli ti brati Fricové, Fingerhut,

dva z redakcí P. N. a Lum. a dva právníci, též

spisovatelé. — Dále pak ho nesli až k brán m-
šané. Lidstva bylo náramné množsví, sotva se mohlo

jít
;
jak se dle oka ítat mohlo, pes 5000 ^* a všecky

tídy a stavy tu byly zastoupeny, i tací šli, o nichž

se mohlo pochybovat. Policajta ani žandarma nebylo

v davu vidt, ale bez cejchu jich bylo asi dost mezi

lidem. Jestli slyšeli to, co já — jako že se to na

všech koncích bez bázn ozývalo, mli co povídat:

— „Od Husa se takový lovk nenarodil, který by

se byl odvážil pravdu jim tak povdítl" — „No, to

je ta jediná odmna, kterou mu mužem dát — že

ho doprovodíme, a že na nho pamatovat budem.*

— „Mnoho pro nás udlal, ten nám teprv oi otevel,



díve jsme ani nevdli, co jsme a cí jsme!" —
— „Ten jim uml povdít pravdu, proto ho také

otrávili !** — „Ba, je to náš svatý muedlník, dobe
má na rakvi mucedlnickou korunu 1" — „I to není

mucedlnická koruna, to znamená, že byl také spi-

sovatel, básník!" — „No, no, vždy je dobe, však

oni to nebudou nikomu na nos malovat, to je muce-

dlnická koruna!" — „Tu mu dala jedna paní." —
Ohlédla jsem se, kdo to mluvil, ale byla to neznámá

tvá; to šlak ví, že není možná eho skrýt. — Ha-

lánek by byl myslil, že ho chci pipravit o pochvalu,

kterou mu vzdávali „za jeho krásnou ideu" — a já

mu ji ráda nechám, jen když se to stalo, co jsem

pála. — Takové hlasy ozývaly se mezi obecným
lidem, našinci byli jak pny, a jen se ohlíželi skoro

bázliv, aby niím prvod ten smutný perušen ne-

byl. — Bh ví, kam by byl odpor jakýsi vedl, nebo
byli lidé v prvodu, kterým dlan svdly. Nesli ho

pes Poí, okolo sv. Josefa a Prašné brány do

Hybernácké ulice, pak pes Senovážní plac k Nové

brán. Na baštách bylo divák jak mraen. — Když

dávali rakev do vozu, strhl se pokik : „Ne do vozu,

my si ho odnesem až na hbitov!" — Byli to Pod-

skaláci . . . Palacký ale zaal na n mírn, aby ho

jen doprovodili, že to má své píiny, aby si jen

dali íci.— Poslechli.

* Dcera Nmcové Dora nepamatuje se na njakou ná-
vštvu Havlíkovu. Karel Nmec však vypravoval dtem,
že se na návštvu Havlíkovu pamatuje. Byl tehdy malým
hochem; Havlíek prý ml kožich. Návštva tato spadá
bu do zimy 1844/45 nebo 1850/51. Karel narodil se r.

1839.



^ Nmcová uveejnila v es. Vele „Dopisy z Lázni
Františkových".

^ Satirická rubrika eské Vely.
* Quis podotýká, že tato zmínka netýká se Julie, pozdjší

choti Havlíkovy, se kterou se seznámil teprve poátkem
r. 1847. Koho prý Havlíek mínil, nevíme.

^ Julie mla tmavé oi. (QuisJ
*» „Slavné ráno", jež vyšlo v C. Vele 6. listopadu 1846.
' T. j. národopisné.
• Obraz malovaný Hellichem.
" Litografie Wilh. Hahna.
^° List je opis dopisu, který byl poslán Dušanovi Lamb-

lovi. Nmcová sama si list opsala. (Sdlila slena Bohdana
Nmcová si. Gebauerové.)

'' Jaroš byl švagrem Havlíkovým.
" Ferda Náprstek.
'3 Palacký.
" Lze ísti i 6000.



III

JAN KONOPA

JAROSLAV POSPÍŠIL





Za svého pobytu na Šumav Nmcová piln si všímala

lidu a starala se o jeho duševní poteby ; vodítkem byly jí

v tom zásady, jež hlásal Havlíek a Nebeský. Kde mohla,

pouovala, rozdávala knížky, studovala nejen lidové kroje

a zvyky, nýbrž i neutšené sociální podmínky. Nmcová
nepestávala na horování, nýbrž mnila ideje v cín. Do-

kladem je níže uvedený dopis, významu pedevším doku-

mentárního, jejž psala nakladateli Pospíšilovi, který vydával

její pohádky. (Platil 6 zl. honoráe za arch.) K její radosti

Pospíšil zaslal jí knihy do prodeje — krásný její úmysl

bohužel neml valného zdaru. Když r. 1854 podruhé u nho
vydávala pohádky, strhl jí z hubeného honoráe (pti zl.

za arch) ticet zlatých za nevyútované ony knihy. Roku

1855 dostala od nho za „Babiku" 146 zl., honorá to i na

tehdejší dobu nepatrný.

Jak srdené a velé byly její styky s lidem, o tom jasný

obraz podávají listy psané Janu Konopovi, jenž byl také

Nmcové modelem k postav slepého Jozy v „Pohorské

vesnici".

„Seznámila se bhem zimy 1846/47 dvrnji s rodinou

rychtáe mrákovského Konopy, jemuž již díve knihy pj-
ovala, a její soucitnou úast vzbudil zvlášt mladý Jan
Konopa, nadaný, slepý hoch, který byl pes svoje neštstí

neobyejn vzdlán nad svoje pomry. Nechodil sice doma
do školy, ale když byl v Plzni u píbuzných, poslouchal

pednášky profesora Smetany. Doma dával si piln ísti,

uil se eské i nmecké mluvnici, sledoval literaturu

i duševní život v Praze z novin, nauil se hrát na nkolik
hudebních nástroj a horliv se staral o vzdlání svých

soused. Shromažoval je ke tení, za peníze hudbou vy-

dlané kupoval knihy, noty, noviny, a pi tom sbíral staro-

žitné památky po okolí a pro Nmcovou pohádky. Nmcová
vnovala mu nadšenou a spravedlivou chválu ve Vele a

udržovala s jeho rodinou srdené styky až do posledních let

svého života, optovn jej o nové pohádky upomínajic."

(Tille 133.)
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1. Nmcová Janu Konopovi do Mraková.^

(Všeruby v beznu 1848.)

Milý Konopo! Já nevím, jestli se na nás hnváte

aneb pro tak dlouho k nám nejdete; nyní však

pestává všechno, musíte pijít chtj nechtj, jedná

se tu o dležitou vc. Necht všeho a pijte, ím
dív tím lip; teba dnes. Ale vezmte s sebou rych-

táe, tatíka a ješt asi dva hodné sedláky; musí to být,

jedná se tu o blaho vás všech a o blaho celé zem
eské ; beztoho jste slyšeli, co se v Praze dje, a tudy

budete vdt, o se tu jedná. Jen neotálejte a brzy

pijte ; nyní musí každý jednotlivec pispt a zvláš

na venkov, vždy to sám víte, kolik jich tu je, kteí

se o sedláka starají. Milý Jene, to uslyšíte vci, že

budete jako u vidní, jen honem pojte, ale ne sám.

To Vám na srdce kladu, a nechají sedláci a rychtá

té nejdležitjší práce a pijdou s Vámi, nebo se tu

jedná o mnoho, což je poteba vdt ím dív tím

h'p, a musíte to vdt, jak to vskutku je. Kdybyste

však Vy nemohl, tedy pošlete ty druhé. Vezmte mi

taky s sebou pislíbené vci, a zvláš knížku od

Jana Stížka a ty peníze nalezené. Pozdravujte Vaše

domácí a jen brzy pojte. S Bohem zatím!

Božena Nmcová.

Panu Janu Konopovi mladšímu, do Mraková.
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2. Nmcová ze Všerub Pospíšilovi.

V Neumarku dne 17. dubna 1848.

Velectný pane ! Když jsem loského roku v Praze

byla, zmínil jste se mi stran malého skládku knh,
které bych si na starost vzíti mohla. Tenkráte byli

jsme ješt v Domažlicích a tam nemohla a nechtla

jsem vzít si to na starost, bych neodejmula výdlek

knihai. Dost však domlouvala jsem mu po ten celý

as, co jsem tam byla, aby se na nco odvážil, aby

více po vesnicích knh odbýval, ale on nemá pod-

nikavosti ani chytrosti co by za nehet vešlo, a to je

velká chyba. Mn na tom mnoho záleží, jakož i kaž-

dému, kdo o dobro své milé vlasti peuje, aby lid

venkovský se vzdlával, a to se mže prozatím jen

tením stát. Zde lid pranic o svt neví, vyjmouc

nkolik vesnic, které mám na blízku a kamž astji

pijdu; v jedné vesnici drží Pražské noviny, ale to

víte, pane, jaký sedlák je, tomu musí všecko jasn

vyložit, všecko musí být, jak se íká, na bíledni.

Proto podotkla jsem v lánku ve Vele „Selská poli-

tika^, že by si lid pál, aby vycházel Pražský posel

astji
;
pan Tyl ale již mou žádost pedešel, jak jsem

se po odeslání lánku ve Kvtech pesvdila. Ihned

pedplatila jsem se na nho, ale posud nedostala

jsem ho, aniž u koho jsem nový ten asopis vidla,

snad ješt nevyšel? — Jméno Tylovo ruí za vý-

bornost jeho, a protož ihned poslala jsem k mým
známým, aby se pedplatili ; ti obce to uiní hned,

ale v tch vzdálenjších vesnicích, kde nemohu

asto být a kázat, ani mj muž, tam zase pošlu.
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K tomu však bylo by poteba nkolik ukázek nového

Pražského posla, aby lid vidl, co si má koupit, nebo
nedrželi v každé vesnici starého Posla a tudy ne-

znají ješt „toho pána, co tak hezky humí psát". —
Mn ale velmi na tom záleží, aby se v každé ves-

nici asopis ten držel, a prosím tedy, kdybyste, pane,

tak laskav byl a mi nkolik ukázek poslati si ne-

obtžoval.

A nyní ješt slovíko stran toho skládku; pro

dobro zdejšího lidu, který lituju, že tak píliš ve

vzdlání pozadu je, umínila jsem si, že nco pod-

niknu, co mi nebude snad mnohý za dobré po-

kládat. Nech však. Jsem nyní hotova pevzít malý
sklad knh, jestli mi je totiž na kredit dáte; snad

Vás, pane, nemusím ujišovat, že z toho ani dost

malý užitek nechci. Co utržím, to Vám odešlu spra-

vedliv, avšak to se zavázat musíte, pane, že kdyby
se mj zámr nepodail, knihy nazpt vezmete, i ty,

které bych neodbyla. Nkde budu sama prodávat,

nkde moji známí vesniané, a jinam zase pošlu

koující knhkupecký krámek, zvláš, kde bude pou.

Já myslím, že dobe pochodíme, takové koující knh-
kupectví je vskutku vc blahodárná pro venkovský

lid a pro knhkupce výnosná. Vy nevíte, co toho

ti koující kramái prodají, a je to hatlanina, pro

lid škodná; mli by se takoví kramái trochu pod

dohled postavit. Nyní chci prozatím poznamenat

knihy, jaké bych zde dobe prodala, nebo ze za-

átku musí být lákadlo. Pedn a nejprve a nejvíc

„Spravedlivá historie eská, v jednom svázaná",

„Pražský posel* 1., 2. díl, „Život Josefa Císae",
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„Napoleon" (jen kdyby brzy se dokonil), „Jiina",

„Isidor, sedlák Lhotský", »Spisy Jana z Hvzdy".
Nco tch Niericových a Šmídových povídek pro

dti, „Mistr Jordán". Asi 4 kuchaské knihy od Ret-

tigové, nkolik modlitebních knih, ovšem již sváza-

ných, ne ale skvostn, aby nebyly drahé. K tomu,

kdyby Vám možná bylo, pidejte vašnosti asi dv
podobizny Karla IV., Otakara, Jiíka Podbradského

a Tyla. Nkolik tch nových plátk, co by pro sed-

láka byly, a nkolik písniek. Ta, co v posledním

ísle Kvt práv jsme dostali, „Prostá mysl" od

Pešky, dobe by se hodila, potom „Ponocný" a j. v.,

kde není nápv tuze umlý, tak aby snadno selský

lid jej pochopil. K tomu nkolik malých malovaných

obrázk, a krámek je hotový. Prozatím je toho dost.

„Klí štpaský" od Pixy ovšem bych tuze ráda pi
tom mla, ale ten nemáte ve Vašem skladu; byla

by to užitená kniha pro zdejší sedláky.

Prosím tedy, Vašnosti, rozmyslete se záhy, a jestli

mi chcete vc tu svit, tedy odevzdejte knihy ty

v pátek, t. j. 21ho veer k Stupartovy do hospody

;

tam je jistý Václav ech, ten vci k odeslání sem

pijímá. V sobotu asn ráno jde tamodtud píležitost

k nám, a tudy bych je brzy dostala.

Kdy asi míníte vydat, Vašnosti, 8. sv. báchorek?

— Chcete-li pidat do toho skládku ješt nkteré zá-

bavné knihy, také dobe.

Vaší milé choti vyite, prosím, mé pátelské po-

zdravení. Mj muž vzkazuje svou úctu. Porouejíc

se do Vaší pízn, zstávám s úctou Vaše

Božena Nmcová.
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3. Nmcová Konopovi do Mraková.

V Nymburce 25. záí 1848.

Milý Jenel Pozdrav Pánbh! Nu, což myslil jste

si za toho tvrt léta, co jsme se z milé Šumavy od-

sthovali, o nás? Zajisté vinili jste nás z nelaska-

vosti, zapomenutelnosti a jiných pkných cností, ne

tak ? i jste dvru v nás neztratili a vili jste, že

vždy zstaneme Vašimi upímnými páteli, a to

v dálce aneb na blízku? Já myslím to poslední;

vždy ani já nedomnívám se, že Vy na nás byste byli

zapomnli, vím, že jsou chvíle, kdy i Vy na nás

zpomínáte s upímným pátelským povzdechem. Nám
se zde vede jakž tak, zdrávi jsme až na dti, které

nedávno jedno po druhém na osypky se rostonaly,

ne však nebezpen; pece však neslouží nám zde

to povtí tak jako v Šumav. Ó, já zpomínám na

Vaše krásné hory : kdykoli pohlédnu z okna, nemám
žádnou vyhlídku do krajiny, jen na silnici ; také zde

krajina píliš pkná není, až teprv dále, a to jedin

vznešené je zde široké mohutné Labe, to krášlí celou

krajinu, tuto nepehlednou rovinu, kde oko teprv

u vzdálených hor Krkonošských se zastavit mže.
Já nemiluju velkou rovinu, tu oko umdlí a neokeje.

Koupání užili jsme zde s rozkoší, ale procházek

užila jsem já málo, mj muž ale dost, ponvadž má
okršlek až skoro na pt mil veliký. Na blízku jsou

zde ovšem vesnice, ale mn se ten zdejší lid nelíbí,

není mezi nimi ta prostá upímnost, jakou jsem na-

lezla v Šumav, zde jsou sedláci zpanštilí, samí pl-

páni. Selky mezi sebou íkají si „paní" a nosí panské
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epce a pl mstské a pl selské šaty, samý hedváb,

porta a krajka, jako opice se každá pistrojí, není

to k niemu. To já nemiluju, a proto nezajímá mne
zde selský život. To je pravda, zde sedláci skoro

všickni bohatí jsou, na blízku msta žijou, kde také

paráda panuje, a tudy bývají zavedeni mstským ži-

votem, napodobí ho a zkazí se. Ó! to jen kažte

Vašim spoluobanm, a se nedají zavést marnosti,

ta zahubitelka je mnohého blaha, a zkazila již nejen

lidi, ale i celé obce. To jedin pozoruju u zdejších

lidí, že rádi a mnoho tou, nejvíce však evangelíci,

jichž zde velmi mnoho je, daleko vkol a i v samém
mst; ti jsou mnohem vzdlanjší než katohtí

sedláci, a pastoi v jejich obcích jsou vždy hodní

mužové, zvláš známe dva velmi šlechetné muže,

z nichž jeden i eský spisovatel je, a ne výtený,

jen tak žurnalista, ale smýšlení rázného. Ve mst
máme zde šosáctvo, jako všude jinde, a je takových

více než svobodomyslných ; co však není, mže, dá

Bh, být, a tudy se to i zde asem vytíbí. Radní

odtud, Matj Haka, je pro áslavsko zvolen za de-

putovaného k snmu íšskému a již nkolikráte

s oblibou mluvil, je to muž velmi vzdlaný, svobodo-

myslný a neohrožený. Nuže — já se ani neptám,

zdali držíte Noviny^ nebo se to samo sebou roz-

umí, že ano — jak se Vám ten nynjší stav vcí
líbí? Vidíte, echové pece vyhráU všude a všude,

i ve snmu, a to ne zbraní, nýbrž mravní silou;

proto Nmci zuí, že jich je všude menšina a tch
nenávidných Slovan všude vtšina. Jinak to ale

nebude, nyní nastává doba slávy Slovanstva, již
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vítzí a bude vítzem vždy. Nyní vidíte, jací musí

být muži na snmích? Snad i nahlídnou nkdy Vaši

sedláci, že jsme jim neradili zle a snad pro zisk

njaký, když jsme ekli, jaký to musí být muž. Ti

sedláci, co jsou na íšském snmu, jsou jako ttina

od vtru sem tam smýkaná; když je dostanou do

prádla Nmci, hlasujou s nimi na svou vlastní škodu,

což ale nevdí, ponvadž nemají toho nejmenšího

politického vzdlání, a když do parlamentu vejdou,

nevdí, kam ty ei elí a na kterou stranu by se

pidat mli
;

jestli potom zase echové je na stranu

vezmou a celou vc jim rozloží, tu teprv zase svou

chybu nahlédnou a hlasují s nimi, a tak to máte.

Kdyby si byli echové nezvolili na íšský snm tak

výtené muže, ty nejhorlivjší a nejpoctivjší vlastence,

zajisté s námi zle by to stálo a již by nás mU
Nmci v drápech a s Rakouskem kdož ví jak by to

bylo, pokoj by zajisté již nebyl; ale oni vdí cíl

své cesty, od které na krok neustoupí, oni umjí
síly své v jedno soustedit, aby zvítzili nad svými

nepáteli, jichž není malý poet, a nemají také Nmci
hlavy, nad nimiž se lehko vítzí, jsou i mezi nimi

výborní eníci, jenže bohužel všecku svou sílu du-

ševní i materielní by vynaložili na naše pokoení,

a staré písloví: „Kdo jinému jámu kopá, sám do

ní padá." Co pak tomu íkají Vaši karabáníci, že

nyní nebudou smt již nazývat Vás poddanými, že

jim nebudete robotovat, že jste i té milostivé vrch-

nosti rovni? Ve Vašem kraji nebude snad náhrada

za robotu veliká, ponvadž je v pozdjších letech

mocí uvalená a že je kraj chudý. Co pak budou
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íkat uitelové, když se v eských krajích na gym-

nasiích eská e co obligátní vyuovat bude a n-
mecké jen co pedmtu, nu, však to víte všecko

z Novin. Tuším, že budou muset nazpamt se uit

lekce jako jejich žáci. Inu, ta konstituce jim zadala

smrtelnou ránu! — Tšili prý se Vaši páni Fran-

cové, že jsme zaveni, já i mj muž, nu, to mli
krátkou radost; když chtli to potšení mít, mohli

nás udat, a snad by se jim té radosti dostalo vidt

nás na pražském hrad. Ale co te je do toho všeho,

když nebylo spiknutí, a když i Fastr, který ml
nejmén být obšen, puštn je, to nestála ta švanda

za to. Když jsme vyvraceli lidem zlé mínní o e-
ších, když jsme se smáli spiknutí, tu jist mnohý
nevil nám, a nyní pesvdil se, že i tenkráte ne-

lhali jsme. Jaký život vedete, a co dlají rodie Vaši

a co dlá rychtá? Pozdravujte je všecky srden
od nás a eknte jim, že budu, a jsem kde jsem,

vždy s upímným pátelstvím na n zpomínat. By
nás i posledm' as sedláci za dobrou vli nenávidli,

pece jim pejem všecko dobré. Mj muž i dti Vás

pozdravujou, bute zdráv a pište mi brzy. A píše

také rychtá. Stodolu také pozdravujte. S Bohem!

Božena Nmcová.

4, Nmcová z Nymburku Konopovi
do Mraková.

Dne 26. ledna 1850.

Milý Jene 1 Zajisté myslíte si, že se staré písloví

„fiejdu s oí, sejdu s mysle** i na nás upotebit dá,
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že totiž i my dávno již jsme na Vás a na všecky

ostatní zapomnli. To se ale nedomýšlejte o nás,

a nedejte se nikdy naším dlouhým mlením mýlit,

proto pece zpomínáme asto na Vás všecky a

zvláš já s potšením zpomínám na doby, co jsem

s Vámi všemi strávila, a nikdy nezapomenu na
obyvatele okolí domažlického. Vte Jene, Vy smíte

se pyšnit na to, že jste tamnjší rodák, tak po-

ctivých a upímných lidí, jako jsou krajané Vaši,

nenajdete všude, ba málokde, toho optný dkaz
mám v zdejším okolí. Sedláci zdejší jsou bohatí,

nkteí tuze bohatí, že není ídká vc, aby dal

sedlák dcei 30—40 ba teba 60.000. Za to ale

je zpanštilý a ve všem opií se po mšáku, jak

v šatu tak v mravech. Že jsou mezi nimi velmi

vzdlaní sedláci, to pravda, nebo se mnoho te,

a Noviny drží si skoro každá obec ; vbec je zdejší

sedlák vybroušenjší, ale nepoctivý, hrdý, jakoužto

krásnou cnost zddili od mst. Ve statku sedláka

bohatého nevyhlíží to jako u sedláka, ale jako

u pána, všecko náadí politirované, pokoje, zrcadla

a t. d. A pece mi bylo u Vás mezi tmi prostými,

srdenými, poctivými buláky volnji být než zde.

S potšením dívala jsem se stokráte za tmi pk-
nými muži v tch bílých šerkách s širokým klo-

búkem na hlav, zvláš když pod ním byly dlou-

hé erné vlasy a ne ostihané; zde si takového

vyšoeného sedláka v kastorovém cylindru, v panta-

lonech a mstském kabátu ani nevšimnu, a selky

též tak, ty jsou samé hedbáví a zlato. Jen kdyby

nebyli ti Vaši sedláci tak nedviví k nám bývali.
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to mi vždy je líto, když si na to zpomenu; nemy-

slete to, že mi kdy líto bylo, že tenkráte mého muže

nezvolili, to nelitovala jsem, ale toho, že si mohli

myslit, že jsme my tak falešní jako ti jejich oue-

dníci. eknte mi pece upímn, jestli pak to již

nahlídli, že nám kivdu udlali, že jsme upímn
s nimi smýšleli? Já bych Bh ví vždy a všude s ra-

dostí všecko uinila, ím bych komu z nich službu

prokázat mohla. Jen kdyby byli poslechli všichni a byli

více etli, jak dobe by to pro každého bylo. Co pak te
tomu všemu íkají, a jak se to všecko jim zdá alibi?

Jaké pak máte ouedníky pi okresním soudu? —
A kteí pak z koutských pán obdrželi služby

pi nových ouadech? — Zdali pak mají sedláci

k tm novým ouedníkm dvru? Bohužel, jestli

jsou u Vás takoví jako na mnohých jiných místech,

to nebude mít lid dvru. Je to pkná holota mezi

nimi, a takové lidi si má národ ješt draze platit.

Bylo by mnoho co íci, ale musí držet lovk ny-

njší as pkn za zuby. Co pak tete, máte-li pak

Národní noviny, aneb radji jestli jste mh, nebo
te jsou zapovzeny. Pro? Inu nelíbily se panu

generálovi v Praze, vlád též ne ani Nmcm sedma-

šedesátníkm, ani pánm Francm, a knžim jak

by smet. Tedy pry s nimi, jestli je to libovolnost

nebo ne, na to se nesmi nikdo ptát. Te mají sólo

páni takového druhu, a poctivý ech musí zalézt

do koutka a kušovat; ale nech si, však ono také

na nho pijde, že si zatancuje koleko, vite, Jene,

že ano. Milá brachu, škoda vcná, že tolik krve

vyteklo za holou formu. Který je u Vás knz?
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Krejí, ne ? Prosím Vás, to ten samý, co byl zaven,

aneb ml být zaven, ani již nevím? — Je ho-

dný? — A jak se mají hiršovští jesuité, ješt mají

žn ? A co klášter dlá, kdo je vnm ? — Pišt mi o tom.

Jestli máte njaké povsti neb krátké báchorky, prosím

Vás pošlete mi je, já Vám nazvájem pošlu nkolik
pkných písní. Snad se dostaneme do Prahy na jaro

;

žádali jsme tam skrze dti. Hynek je již od pod-

zimku v Praze, bydlí u pana professora Šumav-

ského a chodí do eské hlavní školy, do Budce,

tuze dobe se uí. Ostatní jsou doma. Jaroušek

a Dora hrajou již hezky na fortepiano. Jaroušek

tuze stonal, ale již je zdráv i druzí, jakož i mj
muž. Má mnoho práce zde a velký okres, je více

na cestách nežli doma. Zde je tuze draho, a ješt

k tomu ta nejvtší nepoctivost ve všem, a ke

všemu tomu nieho k dostání. — Kdyby zde n-
kdo byl, kdo noty píše, poslala bych Vám byla

dávno nkolik pkných písní, ale to je mizera,

teprv nyní sem jeden pišel, ten opisuje noty. Znáte

ten zpvník, co vydávala Slavie?^ Pfr. Klácel

vydal spisek o socialismu a komunismu* a slíbil

mi nkolik exemplár; bude-li držet slovo, pošlu

Vám jeden, je velmi pkný. A co dlá muzika?

Hrajete piln? Co dlá strýc rychtá, je zdráv?

a jak daí se Vašim domácím, je to všecko

zdrávo? Cholera snad nebyla u Vás, ona je špatná

na nohy a to není s ní nic do hor, tam se ji ne-

bojte. Nepistoupila také Vaše obec k pražské obci

8 žádostí o svolání eského snmu? Tenkráte by

snad sedláci u Vás nevolili ty ti kiklouny, co vo-
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lili tenkráte, ti by byli dlali strýci Vašemu hanbu.

Však se te bude jinak volit muset; ale kdy snm
zemský svolán bude, to ví Bh a pan Švarcen-

berk, aneb jestli kdy bude; ovšem on by nebyl

vhod, ten snm, tedy radji nic. Jaké knihy máte

nov koupené, i žádné? Kam chodíte nyní? Pište

mi hodn mnoho a hezky upímn, víte, že to moje

radost, když najdu lovka, s kterým mohu upí-

mn mluvit, a když i zase on o mn též tak smejšlí,

a toho se u vás pece domnívám. Pijdeme-li

do Prahy, potom musíte k nám pijít. Prosím,

máte-li njakou povst z toho Vašeho okolí, aneb

krátkou pohádku, aby nedala mnoho psaní, necht

mi ji napsat, prosím Vás. Mj muž pozdravuje

srden Vás i domácí a rychtáe, i dti Vás pozdra-

vujou. Ode mne vyite všem nejsrdenjší pozdra-

vení. Je-li ten páter hodný a stojí-li o to, vyite
mou úctu. A nyní bute s Bohem! Vám naklonná.

Božena Nmcová.

* Dopis psán švabachem. Zachovány jsou celkem tyi do-
pisy její Konopovi, deset dopis Pospíšilovi. Odpovdi není.

^ Národní noviny.
3 Slovanský zpvník. Praha 1848. (Kabelík.)
* Podrobnosti viz v hlav V.





IV

VERONIKA VRBÍKOVÁ





Tato mladá Branka toužila po styku s Nmcovou a se-

známila se s ní písemn prostednictvím Klácelovým. Byla

smrtí starší své sestry velmi sklíena a bolestn naladna.

Na vyzvání Klacelovo poala si s ní Nmcová dopisovati.

Zachovalo se pouze 9 dopis Nmcové. Oplývají velou

sesterskou sdílností a úastenstvím na osudu mladé dívky.

Dopisy Vrbíkové, dle svdectví Dory Nmcové prý

rovnž velmi krásné, bohužel jsou ztraceny. Vrbíková pozdji

odcizila se bratrstvu, provdavši se za Matje Mikšika.

1. Nmcová Veronice Vrbíkové do Brna.

Dopis je vložen do obálky zapeetné peetí B. N. a na-

depsané „Seste Viktorce". — Rukou Klácelovou je tužkou

pipsáno : „Uinila z Vás Viktorku, to jest tolik jak vítzství,

to neškodí. Rád bych zvdl, co ta naše sestra píše. Napište

mi, kdy bych mohl mluviti s Vámi. Snad byste píležitostn

mohla staviti se v redakci. Aneb mi pište a já zase odepíšu."

25. listopadti 1850.

Pijmi, Veroniko milá, sesterský pozdrav na pi-

vítání do našeho spolku bratrského. Je to malý spolek,

avšak doufejmež a pracujmež k tomu, by se zmáhal.

Smutný úkaz to, že spolky k záhub lidstva utvoené

lépe se daí než takové, které si za úkol vzaly lid-

stvo v lásce jednotit a spojovat. List tvj, sestro milá,

byl mi velmi milý, nejen že m o jednu sestru

bohatší uinil, ale že sestra ta Moravanka jel Ty

zajisté uhodneš, pro to povídám. — Píšeš, že dávno

již chtla jsi psáti mn, zdálo se ti, že a rovny

jsme sob v smejšlení, pece já skutky svými daleko

pedila jsem tebe. — Nemejliž se, Verunko drahá,

a nepeceuj zásluhy mé, nestav mne tak vysoko

nad sebe, ale radj pivi v duchu k srdci svému,



a já ti upímn vyznám, že vle moje sice dobrá,

ale skutkem že posud velmi málo jsem vykonala.

i kladeš tak velkou cenu na ty pohádky a ostatní

malikosti, co jsem napsala? —
Proto, Verunko, nechval mne nikdy, jsou to ma-

likosti. Povídáš, že jsem píkladem a slovem mnohé
odcizené dítko národu získala, v tom máš pravdu;

pálo mi štstí, že jsem našla duše chytlavé, které

mi porozumly — a lehko bylo mi vykonat svatou

tu moji povinnost, kterou i ty ráda bys vykonávala

— vím to — kdyby se ti píležitost naskytla. — Já

mám denn píležitost, vykonávat tuto milou povin-

nost, nebo jsem matkou I I ty, Verunko, snad se ní

staneš, a potom nebudeš více naíkat muset, že jsi

na svt neužitená. Nyní jsme, co se tch pedností

týe, srovnány I —V mi, Verunko, já skoro již na Vás

Moravanky nevrla byla ; mla jsem píležitost poznat

nkolik Moravanek, ale jen jedna z nich nestydla

se mluvit moravsky, a jak se zdálo, z pesvdenosti
milovala svou e a vlast ;

povzbudila ji k tomu, jak

mi ekla, dcera professora Lorenze. Ty ostatní ne-

mohu chválit, jsou to duše odnárodnné, hloupé, které

se nestydí hanbu kydat na národ svj a koit se

cizot. — Bohužel takových je i v echách ješt vtší

díl. — Jedna paní ouednice, rozená Moravanka, ta, a
má muže horlivého echa, pece na nejvýše nenávidí

vše, co eského, dítky nesmjí mluvit ani sprostou

eštinu ani moravsky, ba i eládka musí se alespo

ty obyejné formule uit po nmeku. Muž je nad

tím nespokojen, nešasten, ale co plátno, musí po-

slechnout, co paní velí — a ta je z nóbl klasy. V Mo-
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rav prý nikdo „aus der besseren Klasse" nemluví

moravsky, „nur das gemeine Volk". — Bohužel jsem

to také pozorovala, když jsem se po dvakráte v Brn
nkolik hodin pozdržela. A ta nenávist k nám e-
chm, k tm pánovitým, falešným echm ! Je to vc
smutná a tím smutnjší, an se mi zdá, že je hluboce

zakoenna i mezi sprostým lidem venkovským. Jak

mile pekvapil mne tedy list tvj, dívko rozmilá, pála

bych jen, by v nás obejmuly se v duchu oba národy

;

dokud láska nespojí národy slovanské, nezdá se mi,

že by cos velkého vyvedly. — Stejskáš si, že stojíš

osamlá, co sestra tvá zemela; ó kýž jsme blíže,

bych ti já v každém ohledu sestru vynahradit mohla,

a ty mn též moji ne sice zemelou, ale vzdálenou

sestru vynahradila bys.^ Mám sice muže, ale bývají

doby, kdy nám ženského soucitu poteba, muži nám
zídka kdy rozumjí, zvláš nkterý. Já sice Kláce-

lovi vše, co na srdci mám, povím a svím, ale tob
bych ješt více mohla. — Zdaž scházíte se astji

s bratrem Klácelem ? — Já závidím ti, že mžeš být

jemu tak na blízku; v mu, Verunko, on je pítel

upímný a nemám já milejšího nad nj. — Prosím

t, vyzv na nm a piš mi, co by mu udlalo po-

tšení, jaký dar ode mne, ráda bych mu njaký dar

dala, a jsem v rozpacích, co ; avšak neprozrazuj mne.

Ješt jednu prosbu; eklo se mi, že v Brn látky

na ženské plášt mnohem lacinjší jsou než u nás.

Bu tak laskavá a poptej, zac je loket vlnné látky

jednobarevné; ráda koupila bych si na pláš, a zdá

se mi to u nás píliš drahé; stojí zde loket krátký

6 zl r. c. Jen se ale nehnvej, že t napoprvé ko-
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misemi obtžuji. Já se budu tšit, že mi co nejdíve

odepíšeš a zase tak upímn, jako poprvé. Bu s Bo-

hem a dvuj vždy v sestru tvou. Vždy tvá upímná
sestra Božena.

2. Nmcová Vrbíkové.

V Praze 22. ledna 1851.

A bych ráda již opt list od Tebe v rukou mla
a v nm pokraování života Tvého mladistvého, pece
nebylo možná díve ti psáti ; ani nevím, co to v té

Praze za dusivé povtí, které mn nikterak nechce

jít k duhu. Jsem zde velmi nespokojená, a kdyby
nebylo rodiny Hanušovic, vru bych nevyšla z domu;
není to již, jak to bývalo, a co se mi zdálo ped
nkolika léty krásné, ideáln, to, jak nyní vidím, je

také jen líená, prázdná forma, takže divím se, jak

jsem je mohla kdy za nco jiného držet. To mi v,
Verunko, já vždycky okeju, když setkám se v ži-

vot pravým pirozeným lovkem ! Zdá se mi, že

dobe mi rozumíš, a že i Tob tak je, nebo z Tvého

listu soudíc, poznávám, že ta spolenost lidská všude

je stejná, sice bys nemusila byla tak dlouho hledat

duši soucitnou, stejn smejšlející! — Tvá dvra
velmi mne tšila, i milo mi bylo, že tak vroucn ke

mn se tulíš. Tvou zemelou milovanou sestru ve

mn nalézti doufáš! Nevím, co t k tomu pohnulo,

že tak úplné ve mne doufáš, nebo a já Ti dvrn
vešla vstíc a ruku Ti podala, pece neznáš mne
zevrubn, a snad až mne poznáš osobn, nebudu Ti

již tak milá! Ale klamu se, neboj, Verunko, lásku
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upímnou, soucit velý vždy najdeš u mne, a možná-li

mi bude, vynahradím Ti Tvou Marii, kterou tak vele

oplakáváš ; ovšem, kdybychom byly u sebe, bylo by

to zcela jinak, tu bys vždy mohla útchu hledat na

srdci mém, tšily bychom se aneb spolu si poplakaly.

To písmo sebe vroucnjší nevynahradí živé slovo.

Snad se to stane, co si pejeme, totiž poznati se

vespolek, až pojedu do Uher, na se vru již tším.

— Jen si mne nepedstavuj jako njaký ideál, abys

potom se nezklamala; co ti mužští o mé osobnosti

soudí, to nebudu Ti opakovat, ti nás obyejn obe-

lhávají, jednou z nás andly, podruhé ábly tvoí, jak

se práv dle jejich rozmara chováme, ale lidé hodno-

vrní praví, že mám tvá, jak se íká, dobrou a velmi

upímné, pívtivé oi. — Tedy se Ti snad také budu
osobn líbit ; není ten zevnjšek vc jen vedlejší, to

zajisté víš a proto jsem to o mé osob podotkla.

Nkdy ovšem ten zevnjšek tuze šálí, ale nezkalené,

bystré oko pozná brzy, co zlato a co sprostý kov I

— Já se velice tším na Tvj životopis ; tak jako ty,

sestro, naíkají mnozí na to pevrácené, nepirozené

vychování ; mohlo z nás být nco jiného, kdybychom
byly mly lépe zízené školy. A posud co se stalo,

v tom ohledu? — Dávají flastíky brzy sem, zase

tam, jednu ránu zaliojí a deset jich nechají oteve-

ných, ale tam, kde koen pravé nemoci obce, tam
se nikdo neohlédne. Já také více po nmeku vy-

chována jsem byla, a jedin moje babika, taková

upímná staroeská, jakých posud leckde nalézáme

po Cechách, jenže si jich nevšímají, ta napomínávála
mne k lásce k vlasti, povídávala dje z historie eské,



nejradji o Libuši a Pemyslovi, a hledla vždy zo-

šklivit mi nminu. Dokud jsem byla malá, poslou-

chala jsem jí, ale jak jsem dorstala, opírala jsem

se proti tomuto brojení na nminu, zastávala jsem

ji, nebo jsem velké zalíbení nacházela v knihách

nmeckých a to eské tení a ta e zdály se mi
tuze sprosté.

Mluvila jsem sice více a lépe esky než nmecky,
ale ta nmina se mi pece lépe líbila. — Byla jsem

již kolik let vdaná, když se mi dostaly do rukou

„Spisy Tylovy", ty mi hnuly srdcem a živ mi na

mysl uvedly dobrou mou babiku. Stála pede mnou
skvle, krásn, co obrázek prosté upímné lásky

vlastenecké. Upomínky na moje dtská léta obživly

jasn v duši mé, slyšela jsem všecka ta slova a sr-

dená napomínání, pemítala v mysli mé a uznala

pravdu jejich. Tak poznenáhla upevovala se ve mn
láska k jazyku mateskému a k národu, z nhož
jsem pošla. To vlastencování však, to koketování

vlastenecké našich dvat, to se mi do duše protiví

;

každé tetí slovo je „láska k vlasti**, je to samá

mašlika erveno-modrá, bílo-ervená, bez které kdyby

na ulici se ukázaly, myslely by, že eská zem zkázu

utrpí, a když to blíže poznáš, vidíš holou prázdnotu,

nic než petváku. Slyšela a etla jsi beztoho také

o tom ústavu dívím paní Amerlingové ; kladly jsme

velké nadje v ni, a kdo ji lépe zná, pedpovídal,

jak to vypadne. Uí se tam ta dvata toho mnoho,

jenže ze všeho nic nevdí, a to, na em všecko zá-

leží, budoucí naše blaho, na to se nehledí. Když se

má duše kazit, a se to stane po esku nebo po n-
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mecku, co na tom záleží, ba skoro lépe, aby to po

nmeku stalo se, snad by se to dtí tak nechytlo.

Jesuita vládne paní Amerlingovou, Amerlingová zase

ústavem, kde se vychovávají ty naše nadejel Ne-

musím Ti dále vykládat, jaké to bude vychování, kde

se vloudil jesuita. — Bída je to, má drahá duše,

velká bída! — Dkuji Ti za ochotnost, s jakou si

mn chtla látku na pláš koupit, bylo by to laci-

nji u vás pišlo, ale nechám si ješt ten rok to, co

mám; mli jsme velkých výloh. Bu zdráva a piš

mi brzo
; já nenechám t podruhé tak dlouho ekat

na odpov. S vroucím políbením zstávám vždy

tvá sestra Božena.
•

* Nmcová mla dv sestry. Marii nar. 1830 a Adelu nar.
1835. Byly tedy o 10 a 15 let mladší. Marie dlela njaký
cas v Praze. Zde myslí Nmcová na Adélu, kterou mla
nejradji.





Dr. JAN HELCELET

FRANTIŠEK MATOUŠ KLÁCEL





S doktorem lékaství Janem Helceletem seznámila se

Nmcová prostednictvím Klácelovým. Matouše Klácela znala

z Prahy, když zde meškal r. 1844, byv sesazen s profesury

na lyceu brnnském. — V záí 1848 vyšel v moravském
Týdeníku Klácelv lánek „Na pováženou", jenž naivn
a utopicky navrhoval zízení esko-moravského bratrstva,

které sbratením v národ eském mlo pipravovati sbra-

tení lidstva. Za lena pihlásila se první a jediná Nmcová
(z Nymburka) se svým mužem ; Klácelova náboženská filo-

sofie odpovídala jejím ideálním tužbám. Tím navázala » ním
písemné styky, které záhy nabyly forem dvrn pátel-

ských a byly jí vzpružením i útchou v tžkých dobách..

Nmcová však netoužila jen po romantickém pátelství, nýbrž

i po vzdlání. Klácel psal jí z Brna, kde po svém sesazení

žil z pinucení v kláštee, pouné listy o filosofii, komu-
nismu a socialismu, oslovuje ji Ludmila nebo Ludnka,
Byly též vydány knižn.

Dopis jest dvacetosm a vj'cházely r. 1849 v Moravských
novinách, Klácelem redigovaných. R. 1850 píše opt tam-

též adu dvaceti list s nápisem „Svtozor", v nichž chtl
podati „vzácné paní" filosofický obraz vesmíru. Dopisy pes .

jistou rozvlánost i pes to, že osnova je vzata ze spis
cizích, jak ukázala svdomitá studie Jana Kabelíka, vyni-

kají citovou hloubkou, velým zaujetím o budoucnost lidstva

a vírou v lepší píští.

asté oslovení, otázky, navazování na dotazy z list B.

Nmcové dodává jim rázu dvrnosti; zaujetí látkou i krá-

sou adresátky, která ho inspiruje, dodává jim mnohdy vzletu

a formální krásy. Jsou vysoce dležitý pro poznání, z ja-

kých pramen erpala Nmcová své sociální a náboženské
krédo.



1. F. M. Klácel Božen Nmcové.
(Moravské Noviny, . 113, 18. kvtna 1850.)

Svtozor.

(V pátelských listech od F. T.)»

I. list.

Rád ti vím, Šlechetná Lidmilo I že jsi netrpliv

ekala na to jaro a zvlášt na ten kvten, v nmž
eelá píroda nejrozlinjšími jazyky a oky mluví

k lovku citlivému. Vidím tebe v duchu, an tou-

žebným okem hledíš k zeleným horám, i cítím

8 tebou, jak se dle nich vypíná duše tvá. Jest vru
píroda divotvomé zrcadlo. Každý v ní jen vidí

lebe samého, a o tom neví. Nedivím se tedy, že

ty, milostiplná sestro, vidíš v pírod více a vtší

krásy nežli mnohý jiný, a dle módy stavl by se,

jako by rozplýval slastí. Tys nepítelkyn všeho lí-

eni a citlivstkáství, ty opovrhuješ tou rozmazle-

nosti, kterou pemnohé paniky schváln na odiv

vystavují, ukrývajíc prázdnost mysli a srdce za slo-

vikami, jimž se byly nauily jako papouškové od

cizích gouvemantek aneb od dveek tchto. Ty

tajným a hlubokým citem kocháš se v pírod bez

pokrytství a bez chlouby v tuto dobu, vlastimilá

Lidmilo, jenž sob pipouštíš všecky pée a boly

národv, jenž tajn slzíš, když se nkde pravd

v tvá svatou bije, když se právo vku zkracuje,

když lovk domáhaje se chlumu jistého, od náhon-

ích pekelných bývá svržen do dolin, v nichž tak
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dlouho ekal spasitele, tuto dobu, pravím, hledíš ty

zajisté jina v ten krásný poádek pobožný v pí-

rod a jim se tšíš domnívajíc se, že v té pí-

rod též to nešlo tak snadno s tím poádkem, že

pedcházely hrozné boue, rozpory a všech živl

boje a ta konení potopa a mír. Tak jest milá Lid-

milol My jsme až posud podobní v poádku mrav*

ním mnohým potvorám pedpotopním. O toto však

nechci tob, sestro, nyní obšírn mluviti, vsak by
bych i nemluvil If tob, ty zeteln sama ítáváš

v duši mé ; ano zdá se mi, nevím jak tob, že naŠe

duše nejsou ani dv, nýbrž jen v úkazu dvojím,

akoliv toho, co jiní lidé jmenují lásku, nebylo

nikdy mezi námi. To ubohé slovo láska kolikerých

má význam. Mezi všemi láskami jest ale ta nám,

vi, nejprotivnjší, jenž jsouc nenávist a vztek

v jádrech, pokrovem svým iní sob právo jméno*

váti se láskou. Ale nechme toho, aby neml njaký
zakoupenec píležitost na nás opt neho si vy-*

dlati. „Obcházejí zajisté koky moukající, hledící

koho by poškrábaly."

Cítím v mysli, jak mi, Ludmilko, klepáš na ra-*

mna a šeptáš : „Nech tchto zbytených eí a po*

krauj v tom, co jsi zaal, nech lid, mluv o pírod
a oba najdeme pokoje." Milerád poslechnu; vždy
pak práv pro utišení rozhrnutí mysli poal jsem

psáti; ale to jest následek rozilenosti této doby,

že lovk neumí ostati pi sob a zabíhá sem tam

hledaje pokoje a nenachází jej; ale bohdá zapome-

neme na všecky trampoty, pohrouživše se v rozjí-

mání skutkv Božích v pírod.
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» Umínil jsem si, zdali bude tob libo poslouchati

mne mluviti o „Svtozoru". Jméno toto jest již tob
-dávno známé, a snad ješt známjší po ecku Kosmo-

ir^ma. Ovšem ale já toto krásné slovo v pvodním
-smyslu chci obnoviti a nikoliv nechati tm podrob-

ným divadlm krajin a mst. Arci nevím, jak se

^n^i tp povede, ale a sám bych nevystail, piln

jiných jakp vela hledati a sbírati budu, abych

tob ped ducha postavil obraz všeho míru, jemuž,

ne bez vyššího vnuknutí, íkáme svt.

[V dalším vykládá etymologicky slova „svt, píroda

a vesmír" a vykládá jich význam filosofický: Svt, veške-

renstvo svtlé, vše co vidíme, mnohost. Píroda, vl. pe-
roda znaí stálou zmnu všeho.]

V pokladu jazyka našeho tedy pede vším skou-

mánim nacházíme uznanou pravdu, že všecko se

vždy mní. Zmna ale stává se neustálým bojem,

vítzstvím jedné moci a podlehnutím druhé, roze-

ním, zrstem, dozráváním a smrtí. Byl by tedy svt

jen
<
pouhé bojišt, pouhé rejdišt odporu? Ano, jest

tomu tak pro obyejný rozum, pro obyejnou mysl,

jenž touto cestou pichází i k nenávisti tohoto svta.

.]L.udmiloI vid že my jsme tuto stránku svta dobe

zakusili, a pece zdá se mi, že my více nežli mnozí,

:
jichž svt za šastné pokládá, náchylní jsme více

piložiti tomu, že tyto odpory, boje, protivenství,

boly i ta sama smrt ukrutná nejsou niím ped
djachem vznešeným, docela nic ped Bohem. I zd-

dih jsme po otcích našich, snad jako po pohanech,

slovo „vesmír". Jaké to slovo I Jaká jasná utšenost

mysli stvoila toto slovo? Všecko ve svt jest vy-
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mené, odmené, pimené a smíené! Svt a

peroda jsou v pravd, by se jinác zdálo býti, ves-

mír. Zastav se, Ludmilo, pi tomto slov a dobe
rozjímej, co v sob má, a najdeš se mnou utšení

a povýšíš mysl, jenž si dosud zmatky nynjší doby

již již klesala. Když se bude o tebe pokoušeti truch-

iivost, když syn zem Bol bude zápasiti s tebou,

napiš na zbra tvou „Vesmír" a zvítzíš.

[Chce ji ukázati obraz všehomíru : pi tom dlužno sestou-

pit k pírod i svtu, poznati je dokonale, však nezapomí-

nati jednoty jejich.]

2. F. M. Klácel B. Nmcové.
(Moravské Noviny 28. kvtna 1850.)

Svtozor.

IV. list.

(Úryvek.)

Pro zvíe jest zem jen bydlištm a krmíkem, pro

lovka procitlého bojištm, školou, ano i plativým

údolím, konen se stane chrámem ducha. To bude

slavné ukonení djstva. Ludmilo! skrz štrbiny již

poínáme hlídati do této blažené doby. Aj, pej
sob toho hlídání. Zdá se mi, že toto zírání jen

jedinká jest útcha v bolestech našich. Pedvídajíce

tuto konení vesmrnost, protrpíme všecky muky,
jež slují zpozdilost tvrdohlavá. Jako milenec pírody
Galilei, když byl trýznn za své uení, že zem
otáí se okolo slunce, a ne naopak, bolestí pe-

103



možen pisvdil trýznitelm, ale jak bolest popu-

stila, zvolal : a pece se zem otáí
;
podobn každý

pedvídatel koneného vítzství v mukách ovšem

úpí, ale v svatyni ducha svého se usmívá nad poše-

tilostí kat svých. Slzami a krví smáena jest cesta

ku chrámu budoucí slávy lovenstva; ale jistý

jest tento cíl. Lidmilo I spíše bych pochyboval o jsouc-

nosti své, nežli o tomto jasném konci ; neb k emu
bych zde byl, kdyby toho konce nikdy nedošlo lo-

venstvo? Ovšem jsou lidé, jenž si pomysh:
„Blázne I co z toho budeš míti?" Ale vi, Lidmilo,

tm my neodpovíme, ti ani tak dobe nepokroili

v mravnosti, že by pro dti své jablo sadili, ped-
vídajíce, že neokusí ovoce jeho. Vi, sestro! láska

jest bez vší písady sobectví, leda by ta libost sama

v sob nad krásou, pravdou byla sobectví. Neblahý

lovk, který neumí žíti pro dalekou budoucnosti

Já vidím v duchu vystavený uprosted loven-
stva jeden velikánský oltá, a ped ním stojí všecky

národy, a skládají na nj všecky obti sil svých.

Víš ale, Lidmilo, co to jest národ? Snad jedno po-

kolení? Chra Bh I Národ jest soujem všech pí-

buzných poáten od prvního otce a malého ple-

mene až na konec; národ jest soujem minulosti,

pítomnosti a budoucnosti lidu podobného rázu, po-

vahy a jazyka. lovenstvo pak jest jednota všech

národ a pokolení od praotce až do posledního pra-

vnuka.

Zaátkem ledna 1850 pibyl do Brna MUDr. Jan Helce-

let z Olomouce, byv jmenován profesorem polního hospo-
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dáství na založené tehdy technice brnnské. Klácel byl

nadšen dopisy Nmcové a dával je ísti Helceletovi. „Po-

znávaje z nich ješt mnohem lépe než z tištných spis

zajímavou její povahu", zatoužil Helcelet po pátelském

dopisování.

Klácel rovnž poslal ukázku dopis profesoru pražské

university Ignáci Hanušovi, bývalému kolegovi Helceletovu

na universit olomoucké. Hanuše poznala pak Nmcová osob-

n, když r. 1850 zavítala z Liberce do Prahy. Zamilovala si ho

upímn i jeho cho Lauru. Helcelet i Hanušovi stali se

cleny bratrstva. V korespondenci Helceleta s Hanušem vy-

skytuje se první zmínka o Nmcové 24. íjna 1850. Píše

Hanušovi, že mu Klácel etl její dopisy a pipojuje : „Škoda

té krásné duše, že musí s tak neúprosnou dvdyHt] zápasiti."

Koncem r. 1850 pibyla Nmcová na stálo do Prahy. S po-

átku roku 1851 pak datují se dva první zachované dopisy

ze vzájemné jejich korespondence, a dopisovati si poali

již díve.^

3. Helcelet Nmcové.

7. února 1851.

Jakási duchaplná paní pokaždé, když svým pá-

telm dopisovala, na listu svém poznamenala, jaká

toho dne jest povtrnost, a jaký asi stav jejího t-

lesného rozpoložení, aby pítel, jemuž dopisovala,

mohl jak náleží vyrozumti ádkm jejím, jelikož

okolnosti fysické psobí tak na lovka, že myšlen-

kám a citm zvláštní barvy i zvláštního tónu do-

dávají, by tedy takto dopis její sem tam nezavdal

píležitost k njakému nedorozumní. Vím, že ty,

milá sestro, nemáš zapotebí takových poznámek na

dopisech svých, nejsouc tak pecitlivlé povahy, aby

duchem tvým lecjaká trúpel zaklátila, a jsem toho
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pesvdení, že se každý rázný lovk všemožné má
opírati, by ho neovládla tato moderní chorobná

citlivost; anebo by v okamžicích takového podlé-

hání ducha pod pemoc hmoty se nepouštl do psaní,

le lékai svému, nebo co je druhému po jeho

smrtelných malichernostech; každý a si takové t-

lesné poteby potají odbývá a necho s tím na ná-

mstí neb do spolenosti. — Nebudeš moci hned

uhodnouti, k emu zaínám tak podivným úvodem;

vz tedy, že je to vlastn obrana protiv sob sa-

mému, chtv sám na svou omluvu na zaátku ádk
svých postaviti stav tlako- a teplomru své osoby.

Zastydv se však za to, nemyslím, aby mi takové

omluvy poteba bylo, jako citlivé panice. K vci

tedy. Hle, milá sestro, potkala mne tyto dny jakási

boue v dom mém. Zemela mi z nenadání dvou-

letá dcerka na zádušlivý kašel, a zarmoutilo mne to

hluboce, ponvadž taková žvatlavá roztomilá oso-

bika v okamžení záhubu vzala, jako když njaký

kvt z jablon nelítostným vtrem s jablon se sráží.

Ty, sama matkou, nejlépe v tom uhodneš, jak ta-

kové události, akoliv všední, tím zamelou, koho se

dotýkají. Abychom však se nemusiti píliš smutku

o pozbyté pouštti, stonají také ostatní pozstalé

dítky, a takto obávání o n drží váhu zármutku

nad oním. Nejstarší má holka, Boženka, je však juž

na dobré cest k ozdravení, a Ctibor a Miroslávka,

které ješt leží, bohdá také brzo zase se polepší.

Mly všechny záduch; zkusila jsi snad juž sama

na svých i na cizích, jaká to ošklivá nemoc. Chla-

pec nedopatením i žaloudek jaksi sob pokaziv, má

106



mimo to i jakousi gastrickou zimnici, a bude snad

nejdéle potebovati, až by sml lžko nechati. —
Tolik tedy o záležitostech mých domácích.

Co se týe dopisu tvého, byl jsem ním velmi po-

tšen a domýšlím se, že toto naše písemné nevidomé

seznámení mže dosti pvabné býti, a že nás pece
nezavede k njakým blouznivým pomyslm jednoho

o druhém, a že se nepotebujeme obávati, bychom

pi osobním ci skuteném seznání nemile sebe na

vzájem dojali; naopak, tším se, ne že by se skut-

kem naše magnetické vyobrazení si druhého skvle

se potvrdilo, nýbrž že to bude zase nové, avšak ne

nemilé seznámení, nebo ta skutená sestra a ten

skutený bratr budou zase jiní lidé, než-li byli ti

pouze sob dopisující; a jak jsme my, myslím, mi-

lováni skuteností, nebude nám skuteným bratru

a seste potom líto o ty pouze vyobrazené. Tvé vroucí

lnutí k Laue ^ velmi mne tší a u výše zmínné
dve mne posiluje. Píšeš mi o Lumírovi a o Adamu
a Ev.*

Milerád bych byl s vámi býval, a tším se

i to nové dítko Levého poznati. Pohešování Sta-

kovo rázu slovanského na Lumíru mne nezastrašuje

;

pro by mla vzorná podoba bobového pvce býti

v odporu s národním rázem slovanským? Jako by

národ slovanský neml schopný býti krásy ist
lovcké i télem^ jestliže je i byl duchem ? — Pra-

víš, že se ráda a tolik uíš od Laury,, a jsem da-

leký od podezení, že to affektuješ pílišnou skrom-

nost, vždy znám Lauru; než jsem i pesvden,
že mi i Laura poví, jak výhodn jsi na ni psobila
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a psobíš. Abych T však povznesl od pílišného

pokoení-se, smím ti snad sdliti, jaký píznivý úsu-

dek bratr Hynek ° o Tob pronesl: „Klácel výborn,

praví on, na Boženu psobil a nepotebí z ní více

vymetati povr; Klácel všechny pavuiny duševní

juž odstranil a ona je s pánem bohem tak dobe
známá, jako ty a já.* O „áblici" ovšem se nezmiuje,

snad že to psaní je juž od 12. ledna; v mých oích

ostatn „áblice" málem je lepší odporuení, než by

byl snad „angel". Nemyslíš sama? Takový anjel, jako

na p. mimochodem eeno, Verunka ^ ráda by byla,

dle mínní mého notn v dokonalosti postoupí, když

se drobet toho áblovství chytne. Verunka ale má
takového písného strážného, že pro našince k ní

není pístupu. A snad ji Hynek lépe zná, jelikož

mu dáváš její dopisy ísti, než-li já, jenž jsem ji

ješt nikdy jinak než za jakousi rouškou rozpai-

tosti nevidl. Asi trnáct dní ve Tvé spolenosti, tuším,

že by jí velmi prospšno bylo. — Ješt aby Ti odpo-

vdl, jak se mi líbil tvj manžel? Zkrátka, velmi

dobe, kolik jsem za krátkotrvajícího pobytí s ním

soudil. Zdá se mi jedna z onch šastných povah,

ježto se na rozcestích nerozpakují, aniž hrub pro

minulost, aniž pro budoucnost hlavu si lámají. —
Co se týká návštvy bratra Matouše a mne do Prahy,

nevím ješt, co íci, ani že vdomo, dlouho-li tam

pobudeš. Nebude-li jinak, nepojedeš pedce Brnem,

abychom Tebe aspo na den úastní nebyh. Krás-

nji ovšem by to v Praze bylo, a dosaváde ale nedá

se mnoho o tom povdti. Dokejme asu, jak husa

klasu. Zatím mj se i s dtmi dobe a potš brzy
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milým dopisem upímného bratra Ivana. NB. Pilo-

žený lístek ra odevzdati Hanušovi.

4. Nmcová Helceletovi.

(Odpov k dopisu pedešlému.)

(Únor 1851.)

Bratru Ivanovi! Kdybych nevdla z vlastní zku-

šenosti, že slova, jimiž dle zvyku obyejn pátelé

snaží se srdce v smutku pohroužené potšit, marná

jsou a ani jediný vzdech žalu nezastaví, také bych

napsala Ti, Ivane milý, nkolik tšících slov, ale

mamá by to byla snaha — jen tolik musím dolo-

žit, že m ztráta Tvého milovaného dítte smutn
dojala; akoliv jsem sama ztrátu takovou nezaku-

sila, pece mohu se vmyslit snadno v stav rodi,
jaký to pro n žal, když jim krutá boue nadje-

plné kvítko tak pojednou zlomí. — Takové rány

vyléí jen as, zvlášt kde napomáhá silný duch. —
Srdce ženské cítí déle takovou ztrátu. Již ti tvrt
roku tomu, co mi otec milovaný zemel, a není

možná, kdybych si to dost rozumn pedkládala, bez

slzí zpomenout, není možná pestat želet. Peju jen,

by se Ti druhé dítky brzy uzdravily, aby to netrvalo

tak dlouho jako s Klementkou; ta ubohá Laura, co

ona zkusí s tím díttem a co ješt bude musit zku-

sit, nebo léka povídá, že to mže teba ješt rok

trvat, než se zcela uzdraví. — A pece mla ješt

takovou péi o mne v mé nemoci, že nevím, jak jí

dkovat; tšilo mne to Vaše bratrské úastenství,
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a když mi pinesl bratr Hanuš list od Tebe neb Klá-

cela, vždy jsem se potšila.

Tvj plánek o tom obecném bydlení, stravování

se atd. je vyslovené pání moje, ale, brate Ivane,

to bychom museli pece jen do té Ameriky I i
myslíš, že by to zde také šlo? Co by na mne pi-

šlo, já bych Vám neutekla, zdali byste ale Verunku
k tomu dostali, to nevím. Že je to dve takové,

jak píšeš, mrzí m, a co ten Mikšícek, jak se mohla

do nho zamilovat! Bda pece, že ta láska slepá!

Snad si dá íci, možná že ji brzy uvidím a Vás

všecky ! Zatím s Bohem, co nejdíve budu psáti více.

Tvá sestra Božena.

Zatím však dobrý pomr mezi leny bratrstva poínal

se kaliti. Nmcová stýkala se s Hanušem, ale posiehla,

že ho k ní vábí cos jiného než pátelství, a dovedla se

žertovn vyhnouti dvrnému styku. 24. dubna 1851 sta-

vla se cestou do Uher v Brn, kdež byla bratrstvem vele

uvítána. Helcelet, Klácel, Tomáš Bratránek, jeho klášterní

druh, a Veronika Vrbíková podnikli s Nmcovou krásný

výlet na Mniší horu.

„Helcelet byl tehdy v nejkrásnjším vku (devtatficeti-

letý, deset let byl ženat), muž vysoké postavy, ušlechtilé,

pravidelné tváe, s hustými plnými vousy erné barvy,

ohnivých, bystrých oí, které byly jako jeho duchaplnost

ddictvím francouzské krve, z níž po otci pocházel. Tmito
dary jakož i dokonalejšími formami spoleenskými, ^eba
sám si stýskával nkdy na svou neobratnost v ženské spo-

lenosti, vynikal nad Klácela, jehož jinak dstojným byl

druhem vdomostmi krasovdnými, filologickými, filoso-

fickými, znalostí jazyk a literatury. Svými pednostmi

uchvátil Nmcovou již pi prvním setkání v Brn ... za-
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ujal srdce její tak dokonale, že ubohý zakladatel bratrstva

pi nm zstal zcela zapomenut." (Kabelík, Sborník B. N.

143.)

I Nmcová pes mnohá utrpení, jimiž prošla, byla na
vrcholu své krásy. Vyhlížela jako svží dívka, tak stkvla
byla její ple, tak záící oko, tak nádherný erný její vlas,

tak štíhlá a pružná její postava.'

Mohla krása tato vykvetat na piano? Mohl Eros nezro-

diti se z Afrodity?

Již první toto setkání bylo setkáním milenc. O tom
nenechává nás na pochybách dlouhý zajímavý list Helce-

letv, nov objevený, jejž níže otiskuji.^ O tomto prvním
setkání píše Helcelet Hanušovi velmi opatrn. Popsav výlet

na Mniší horu dokládá: „Líbila se mi velmi, takže nemohli
jsme se já a Matouš od ní ješt rozlouiti, nýbrž v redakci

(Moravských novin), kdež mla nocleh vykázaný, s ní jsme
celou noc pobyli, a málo chybí, probdli." (Nmcová od-

jíždla do Uher ve 3 hod. z rána.)

O msíc pozdji, v kvtnu, chtli se pi návratu jejím

opt s ní sejíti. Opt píše Helcelet Hanušovi 21. kvtna:
„Tšili jsme se na návrat Boženin, bychom s ní njakou
dekameronskou pou do Vranova nebo jiného milostivého

místa podnikli." — Avšak náhlé onemocnní Jaroslavovo

pinutilo Nmcovou, aby se vrátila do Prahy bez zastávky

co nejspšnji.

Hanušova žárlivost zatím dostoupila vrcholu. Nedosáhnuv
úspchu, v njž doufal, žárlil i na Nmce, vyítaje Nmcové,
že dlouho pobývala v Uhrách u muže, obvinil ji z falše

k sob i Klácelovi. Oernil ji nespravedliv u brnnských
pátel, ano chtl dokonce bratrstvo rozbiti.

Aby se oistila, napsala Helceletovi dopis, jenž se neza-

choval. Je nenahraditelná škoda, že tohoto dopisu nemáme,
takže jen z odpovdi Helceletovy mžeme se dohádati jeho

obsahu.

Vyznala se mu se vší vroucností ze své lásky a žádala

na nm vrnost, kterou i sama mu chtla zachovat. Snad

naznaila v nm, jak by si pála stásti okovy své poroby
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a žíti s ním, jejž srdce její si zvolilo. A tento její zápal

stízlivý Helcelet opatrn, povýšen a velemoude odkazuje

do íše sn. Jemu bylo jen krásným dobrodružstvím, co jí

znamenalo spásu života.

5. Helcelet Nmcové.

2. ervna 851.

Když Tvj dopis, milá Boženo, sem došel, nebyl

jsem doma, nýbrž s Matoušem a Rybikou Tebov-

ským^ v eji na botanickém výletu. Teprv v ne-

dli pozd veer pijda dom, pírodou potužen

aneb aspo ponkud stranností, snadno doma v lo-

vku vznikajících, zbaven. Uložil jsem se do lžka

a pokojn a nepedpojat, a dosti žádostiv a pe-

kvapen, etl jsem ádky Tvé. Otázky které mi ped-

kládáš, jsou tak vážné i aspo nesnadné, že je

zodpovídati na prosto a urit nelze. Jsou takové,

jakéž Hekové pedkládali prorokujícím božským

svatynm, a pravý smysl odpovdi byl ten, jejž po-

tazující sám v n položil. Neekej tedy pedn ode

mne rozhodnutí, nýbrž od sebe samy. Mé mínni
milerád Ti vyjevím, a to snad, zvlášt dopisem,

dosti sukovaté jest a kivému porozumní podro-

beno. Že z bývalého bratrstva já asi jsem v záleži-

tosti té nejchladnjší a nejnedotknutelnjší, zdá se

mi ovšem; proež nehodím se zle asi k tomu v té

vci slovo pronésti. Vy všechny, ježto snad dalece

mne pevyšujete v jisté moudrosti aneb aspo (abych

ani Vám nedlal rozpaky lahodním, ani sob pí-

kon bez píiny) v pirozené i vycviené obratnosti
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plavby na proudu praktického života, vy všichni,

pravím, najednou zahoeli jste vášnivosií, které se,

znaje Vás, nelekám sice, ale ponkud musím po-

usmáti, vida an my pedce juž mezi dti nenáleže-

jíce, najednou jako reminiscencí mladosti zahoeti

mžeme tragickým pathosem pro lásku pro kterou,

tak asi sob myslíváme, jen mládež krvelacné mee
tasí, anebo do vody skáe. Pede vším tedy, Bo-

ženko, nezazli na mne, že se Ti trochu pousmívám,

což jako od bratra mžeš dobe pijmouti, nebo
mezi námi se ješt ten svazek nepotrhal. O té pí-

stupnosti pro lásku ostatn praví sv. Otec Boccaio,

jehož v té vci také je slušno vyslyšeti, píležitostn

mluvíc o jistém staikém záletníkovi takto: „il

quále essendo giá vechio di presso a settanta anni,

tanta fú la nobiltá del suo spirito, che essendo giá

del corpo ogni natural caldo partito, in sé non

ischifó di ricevere le amorose fiamme." ^^ A pedce

u Tebe Boženko ješt nemizí ono „natural caldo

del corpo" ;
^^ tedy nepotebuješ se proto stydti,

že se smju. Jiná ale otázka jest, máme-li pro lásku

ješt blázniti, jako mladá chasa, aneb — jak má
ubohá, tak hodná a ušlechtilá Laura praví, které

tolik skutených, nejen domnlých, trampot natro-

píte vy dva lidiky z horka nakvašení, jáku, má-

me-li pro lásku svobodu ztráceti? Nuž to já odpo-

vídám urité: „Ne I vru ne! A my ubozí, co do

našich mšcových a obanských okolností, juž do-

konce ne!" — Že se Hynek hnvá, srovnává se

dobe s jeho povahou energickou, která práv proto

není prosta pánovitosti a násilnosti, kterou Matou-
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šovi pod jiným titulem vytýká a na kterou y né

samojediná, co na despotismus mužský, naíkáš.

Leží to ale v povaze každé jednotlivosti (individu-

álnosti), že sebe každý zachovává, pivlastováním

sob jiné. Vše co milujeme a užíváme, to sežíráme,

niíme; i Vy to s námi nedláte lépe, anebo litu-

jete jen, když nemžete. Tu platí bezvýminecn

:

Kdo s koho, ten s toho! Jen a, když se jedná

o osoby, tedy o lidožroutství, jen a ten, kdo oktro-

juje ci zezíti druhého míní, a tomuto neupírá

právo revoluce a zpoury a stejných sežíravých li-

bstek.

Že Hynek vystoupil z bratrství, též mne nepe-

kvapilo, aniž toho lituju; nebo se tím nic nemní
ani mezi ním a Matoušem, ani mezi ním a námi.

Nevíme mnoho-li Matouš si na tom bratrstvu za-

kládá a mnoho-li oekává, že se nad touto zpourou

Hynkovou mrzí, a ani slovem to nevypovdl. Já
v tom bratrstv nikdy více nehledal, podle mé ne-

vivé povahy, než co ješt po vypovzení bratrstva

zbylo; a než co mezi mnou a Hynkem juž bylo,

ježto jsme si tykali, a neíkajíce si brati; a než

co mezi Laurou a mnou bohdá I ješt trvá, akoli

ješt nikdy jsme si netykali; a než co mezi Tebou

i Hynkem i dále bude, a si nebudete více bratro-

vati a sestro váti. Mn se ale líbilo, že to Matou-

šovo bratrstvo zavdalo píležitost si vzájemn íci,

my k jiným mén, k sob ale dobe svdíme; od-

home vdom ty konvenienní roušky i škrabošky

a psobme na sebe nenucenji, svobodnji. — O bra-

trství tedy se nermu. Mezi Hynkem a Matoušem
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vzí cosi, ímž se snáze mezi sebou trknou; ne-

bude to asi tak jejich rznost jednoho od druhého,

než naopak jistá jim spolená vlastnost, která jaksi

s jistou energií souvisí; jeden jak druhý, ovšem

pod jiným titulem, vytýká druhému podmanivost.

Proto pedce jen jsou sob blízcí a zstanou mezi

sebou i s námi „Našinci'* jak tomu kdysi Laura

ekla, když jsme se po nejprv spolu políbili.^^ Pod

jeden ale nás klobouk sjednotiti, nás všecky! tot

asi tžká úloha ; a to mže jen asi dovésti na chvíli

dobrá láhev vína a jasná píhodná hodina; a to

snad práv jest naše šlechta, že jsme tak naskrz

nepodmanitelní každý a každá. A ty najednou chtla

bys nad tím zplakati? — Že jsi pišla, jak myslíš,

u Hynka o víc nežli bratrství, i to není tak veliké

neštstí, jak se ti zdá. Že se on hnvá nad Tvým
dlouhým pobytím v Uhrách, jest pílišnost, v jeho

povaze založená, a kivdou. Laura ale dobe ho

zná, a musím jí pisvditi, že se domlouváním

nedá nic dlati, že se to ale rozumným, nenáruži-

vým chováním znenáhla napraví, ponvadž T ješt

rád má; že se to, pravím, napraví, ale doufám a

peju si, jen na takový stupe, jak se to se svo-

bodou obou a bez ublížení Laury srovnává, a ne

jak si to náruživá Boženka z poátku pála, a jakby

T to bu žárlivostí protiv Laue trápilo, aneb jak

bys toho pro zrádu na Laue nevyhnuteln pykala.

— Pomry pohlavní jsou jedna z nejnesnadnjších

stránek sociální svobody. Tak krásný a smlý en-

Ihusiasmus, plný ale zárove sebezapomenutí ano

sebe vzdání, nímž ve pírod nové se plodívá, není
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sám v sob nco podlého, bud si u „jelen" bud

si u lovku. Bohové Olympictí tak rádi ním zaho-

ívali. Jen hmotné nesnáze obanské skutenosti a

sociální harmonie vbec kážou jednotlivcm uzdu

rozumovou si uložiti, kterou Olympický bh nepo-

tebuje; vrnost pohlavní jest proto instinkt oeko-

nomický, peující o existenci a vychování dítek a

to tím více, ím mén o n dbá obec zízená. Po-

nvadž ale ani láska nemá svobody rušiti, smjí se

olympictí bozi žárlivým bohynm. Proež také láska

nemá nic s vrností spoleného; láska mže býti

bez vrnosti, a vrnost bez lásky. Láska má právo

neodcizitelné a nezná ohled mimo krásu; vrnost

ale váže jen veejn, oekonomicky; proto ale nám,

ježto nejsme vkožizní bohové, asto bývá uloženo,

vrnými býti, kdežto jsme snad nikdy ani nemilo-

vali. Tot trpká stránka onoho slepého enthusiasmu,

když není na svobod, nýbrž jakkoliv nouzí neb

omylem upoután. Oekonomie pírody a spolenosti

ale tu nedbá o ušlechtilou možnost svobodného en-

thusiasmu — nýbrž, i v kleci s nevyvoleným sam-

cem musí hrdlíce vysedti své vejce, a hebec arab-

ský v ohrad musí zavdk vzíti s oslicí, akoliv by

hrdlíce byla tolik nžnosti schopná na svobod, a

hebec arabský tolik boj by podnikl pro hebici

bystrou. Rovn tak ve spolenosti lidské. Bohové

mohou zamilovati, kde co krásného shlédnou, než

smrtelník, by sebe více i bohem býti si troufal,

uvázne nkdy tak neb onak v nevdném loži man-

želském, z nhož mu vzrstá uzel gordický, jehož

jen tragickou katastrofou možná petrhati a petí-
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nati. — Jsme sob tuto spolutrplci,^^ i mohli by-

chom si ledacos povídati. — Nuž, chceš-li radji,

jak to Hynek oekával, tragickým meem rozetnouti

osudem neuprositelným tob souzené pouta, tu

aspo si spome, jaký konec pravideln smrtelný

heros neb herojna tragická mívá; Sappho se vrhá

do moe, a Medéja povraždivši dcka svá znií pla-

menem každou stopu toho domu, kde chtla bla-

ženství sob vymoci, jehož ale pedce nedosáhla.

Anebo chceš-li, k emu já se kloním, uvolniti re-

signací a chladnokrevností tak dalece nitky pout tvých,

abys aspo „ve svátek**, totiž v píznivé okamžení

po olympicku jakž takž se pooblažiti mohla ? — Kdo

si volí prvjší, smí býti žárliv ; kdo však volí druhé,

stává se žárlivosti smšným a mine se svým úmy-

slem. Mnoho a všelicos leží v tom, co jsem

takto povídal, a nerad abych T urazil, aneb abys

mi jako kiv rozumla. Vybírej si tedy opatrn

z toho vští (oráklu), co se ti z nho hodí; pede
vším ale nekvap a ekej; možná že mohu pozdji

do Prahy pijeda njak ti to odpovdti. Rád bych,

abys to i Laue dala ísti chceš-li; snad leckde me-

zeru vyplní, nebo leckde pílišnou hranu okulatí.

Možná také že semo tam se jí budu v ádcích mých
zdáti hrozným, a že mi prstem pohrozí

;
pedce však

až se 8 ní sejdu, budu brániti co jsem tu ekl, ale

snad jejím piinním i opravovati.

Co se konen týe nás dvou? Nuž, jak to mám
vyknouti, nemaje toho sám ješt u sebe jasné.

Pedn dle mínní mého, nepotebuješ ani ty se

za onu noc stydti; nebo i já jí nelituju. Myslím,
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že to byl tak kousek enthusiasmu olympického?

Jen prosím T, nezažehnávejme toho malého okríd-

lence hned štolou vrnosti a svcenou vodou na-

vnosti! Vzrostlo by nám z toho málo blahého;

Tob totiž nepotebné žárlivosti/^ mn nesvobody;

i obelhávali bychom sebe samy a vespolek. Štstí

lásky snad juž samo sebou jenom jest okamžité.

Tušil a natoužíval jsem se po blaženosti, jaká musí

ve shodlosti s milou osobou se zavírati, kterou i po

vystízlivní za hodný pedmt svého enthusiasmu

lze považovati. Nedostalo však se mi toho. Jak se

zdá, i tob ne. Není však to ale ani tak snadná

ani hojná vc. Zeptejme se ale i Hynka a Laury,

ježto v ohledu tomto zajisté šastnjší byli a jsou,

užije-li se té shodlosti jinak le v krátkých pomíje-

jícných okamženích? — Nuž, co tak tžko a jen na

okamžení lze najíti, a co jsme i ty i já nenalezli,

dokud jsme byli v kvtu lásky schopnosti i Jásky

hodnosti, chceš-li pak to nyní tak pošetile hledati,

by se ti toho stále a na vždy dostalo? Chtla bys

toho v Hynkovi hledati,^^ jenž to a T rád má,

pedce juž i stíny Tvé zpatuje, a jemužto nikdy

tedy nemžeš podle ideálu jeho zadosti uiniti, aniž

on tob ; a to snad ne jen, že jste juž oba ze stromu

poznání okusili, nýbrž juž proto, že trvale nikdo

nikomu celky zadost uiniti nemže ? Anebo chtla-li

bys se o to pokusiti ve mn? Bláhová! vždy mne

ješt hrozn málo znáš. Myslíš, že jsem já jablko

bez ohryzka? a s Hynkem mne porovnáváš? Na dno

ani já tebe, ani ty mne nepoznáš ; lovk jest studn

hluboká. Neobelhávej se tedy ani v prospch mj!
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Pravíš ale, že jsem t dojal píjemn. Dobrá! Ty-

rane taktéž. Mj tón k tvému tónu hodí se; pro
bychom nemli radostn se pokusiti spolen sou-

zvuk utvoiti. Ale ani Ty ani já nejsme ani tak ne-

vázáni, aniž bychom v tom snad na vky výmezn
zalíbení nacházeli, bychom spolu do Arkadie utéci

a se vespolek zavázati mli, že chceme poade a je-

din spolu souzvukovati a v tom souzvuku se ko-

chati. Nechejme si to tedy na „svátky", to jest na

jasné píhodné doby, srovnáváš-li se se mnou. Až

nás tedy zase kdysi píznivá náhoda svede, hodlám

t zase tak s dobrým svdomím zulíbati, jak v onu

slavíkovou noc a víc, a budu(li) se ti ješt tak líbiti,

jak tehda; ale do té doby — což bychom si marn
smlúvami a úmluvami tu trochu poesie života v prosu

pekládán.

A co se Hynka týe, nehej si ani na Sappho

ani na Medéju, nýbrž snaž se býti vážnou, a ne-

pokoušej se o to, abys se emi ped ním oiso-
vala. ekej asu, jak husa klasu; však on se Ti

znenáhla sám zase odhlaví. Ale! šel Laury, jako

bych já rád pokud možná i Nmce šetil. — Nuž

a Matouš?' i toho hle udobiti; i by i žárliv byl,

nebude on tak hrozný v žárlivosti, myslím jako

Ty. Pííme i my se sob, totiž on a já; pedce
však velmi si ho vážím a nerad bych ho urazil,

kde bych se tomu mohl vyhnouti. A jestli on komu
co oktrojuje, a ten se ozve k opposici; umí on

odpor snésti.

A tak tedy pedevším hle, aby se Jarouš brzo

zotavil, a abys Ty a ostatní dti zdrávy byly, a
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hle si to uvnit sebe tak uspoádati, abys se, když

pijde píhodná chvíle i z života potšiti mohla.

Okolnosti a pirození postavily T na hladkou pdu,
umíš i blažená býti i blažena initi; nechtj toho

neskromn. Tvj Ivan.

Nmcová ídic se Helceletovým pokynem a snad i roz-

arována jeho slovy, neodpovídala zatím k jeho dopisu.

Velmi pípadnou pro Helceleta jest poznámka v souasném
dopise Hanušovi. Zmiuje se o svém botanickém výletu do

ejce. Koní narážkou na Nmcovou: „Mn ostatn mezi

bylinami pece ješt po lidech se zasteskne, ovšem ne po

ledajakých, zvlášt njaká exsestra nebyla by k zahodní.*

V dalším dopisu z 15./6. sdluje mu:
„Dopisuje-li si Matouš s Boženou, nevím; anebo i mezi

nimi vypuklo njaké nepohodnutí? Nuž aspo Matouš už

nesdluje žádná psaní její, jak toho díve dlával. I Božena,

s kterou jsem si po krátkém pomíjejícím poznání zaal do*

pisovati, neodpovídá nic na dopis mj poslední, který jsem

jí kázal aspo Laue sdliti, s kterou — pravila — ješt

v nepetržité pízni trvá. Mže býti, že bu jsem velmi upí-

mn mluvil, aneb nesrozumiteln, a že pro jednu neb druhou

píinu nemile jsem ji dojal."

Hanuš nedal se ukonejšiti dopisy Helceletovými, v od-

povdech svých znovu psal o Nmcové podráždn a ne-

šetrn, uvádl o ni pomluvy o jejích stycích s Nebeským
a ejkou a tvrdil o ní, že nezasluhuje vbec víry. Nmcová
vyhýbala se stykm s ním a zatím psala Helceletovi smutnou

pohádku o Viktorce, pro kalendá Koledu, jak mu i slíbila

v Brn.
V krásné Viktorce vylíila sebe samu ze vzpomínek na

dobu ztrávénou v kruhu ratiboických družek a pátel z mládí

:

„Kdo ji vidl v kole ostatních dvat, nejinak se mu zdálo,

než že vidí ušlechtilou vzácnou kvtinu v kytici polních

kvítk. Tak jako druhá dvata, byla i ona celiký den

na božím slunci a pece zstala ple její bílá jak peí labu^
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tíno; jak ony, pracovala i ona v poli, pece se obdivovali

chlapci, že má ruce mkké jako aksamit. Všecko na tom
dveti bylo ku podivu krásné; ale nejen krásná i dobrá

byla a pívtivá, laskavá ke každému. Nebylo nikoho v celé

vsi, kdo by íci mohl : „Viktorka mi ukivdila", aneb : „Vik-

torka mi neprokázala nic dobrého . . .* Pišla-li nkdy po-

bavit se s mladíky v kole, hádali se vespolek o pednost
zaprosit ji k tanci, nedovolil si však ani jediný upímn
ji pojmout, aneb dokonce políbit, což s druhými dvaty
bez ostychu si dovolovali.

I dvata, a ji milovaly co svoji nejmilejší družku, pece
se k ní chovaly vždy uctivji a íkaly asto mezi sebou

:

»To Bh ví, jak to je, naše je a pece jak by mezi nás ne-

patfila."

Pišla-li Viktorka na pástvy, zaradovali se všickni, vdli,
že bude povídat a zpívat, a ona umla nejkrásnjších a nej-

rozmanitjších pohádek a písní, nikdo neznal podobných . .
.*

A praví-li Viktorka o Vítkovi, jenž po dlouhé dob od-

louení nepoznán vrátil se do rodné vsi: »Kdo je asi? Jeho

hlas zaznívá mi v duši jako dávno známá milá píse —
a nemohu se upamatovat, kde jsem ji slyšela; ta tvá jakoby

nebyla cizí, a neznám pece jemu podobného — podivno,*

zaznívá ohlas tohoto líení v dopise Helceletovi z 19. ervna
1856: »To nkolikeré potkání s Tebou jsou sladké me-
lodie*^ . . .; jako Helcelet i Vítek je vysoký, smdý a erno-
vlasý, krásný muž.

Viktorin život je tajupln spiat a životem vrby, která je

mostem do kouzelné íše fantasie a ideálu, ale Vítek vrbu
podetne, most do vyššího svta je zrušen a Viktorka umírá.

Zdaž nevtlila v tuto pohádku svj smutek, že vyvolený

její neml pochopení pro onu nejkrásnjší stránku jejího

nitra, pro svt nejvyšších a nejkrásnjších cit?
Spolu s pohádkou posílá mu následující dopis.
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6. Nmcová Helceletovi.

(Odpov k pedešlému.)

V Praze dne 29. ervence 1851.

Milý Ivane! Pozd odesílám Ti tu pro kalendá

slíbenou pohádku, nechtla jsem ji ani již poslat,

ponvadž jsem teprv z obsahu shledala, že by pece
pro Koledu vhodná nebyla, ale Ty myslil bys, že

jsem mluvila jen tak do vtru a proto tedy posílám

ji, abys pesvdil se. Mžeš ji dát potom Klácelovi,

on mi ji pošle po píležitosti nazpt; chtla jsem

pokat, až sám do Prahy pijedeš, abych ti to ekla,

ale kdož ví, budu-li T vidt. — Ve tvrtek potkala

jsem Hynka, ptám se ho, jestli nedostal od Tebe list>

a on že ano, piložil však hned k tomu, že se i Ty na

mne hnváš, a na mou otázku pro, káral dále : že jsem

i Tebe obelhala, že jsem lháka, a že to bude pece

jen nejlépe, když všeho necháme. — Pisvdila jsem

mu a odešla jsem, ale hnvem a lítostí se mi oi
zalily.

Když se ty zbytené mrzutosti zprvu zaaly,

dlouho jsem se stranila Hynka, ale všecko to,

i jeho psaní, které nám psal, bylo mi prospšným

líkem, který mne zcela zhojil a osvobodil. — Pozdji

jsme se domluvili i vymluvili si a bylo dobe ; tak to

bylo mezi námi, jak to mlo vždy být, myslila jsem,

že to tak zstane a že se i ostatní podá. — To druhé

psaní Hynkovo bylo zbytené i nešetrné ; ale nechci

o tom slov šíit ; nyní tedy zase má se znova zaít,

mám se zase znovu nevím z eho oišovat? Ne, už
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se mn ty ustaviné pedhzky, to hanní zproti-

vuje, omrzelo mne to, a neeknu slova.

Když nechcete vit, nemohu si pomoci, ac mi je

to líto, protože se necítím tak vinnou, jak mne Hynek

dlá, a zvlášt nevím, v cem bych Tebe byla obe-

lhala — ale lháku nemžete trpt ve Vašem spolku,

to jisto. — Že Tob již nejsem tak milá, dobe pocho-

puju ; Hynek tak pkný obrázek o mn podal, že bys

musel mít ke mn více dvry a úplnji mne znát,

abys mne ješt miloval a mohl uznat, co pravda

a co pedsudek. Jeho déle znáš, jemu snáze víš.

Ješt ped nedávném jsem se tšila, že se do Prahy

podíváš, asto jsme s Laurou o tom mluvily — velmi

jsem se na Tebe tšila — doufala jsem, že ta všeliká

nedorozumní si vymluvíme — nyní ale nechci se

tšit a oželela jsem vše.

Že Prahu navštívíš, o tom nepochybuju, nebo byla

e o tom, že bude u Lotty^'' pátelská schzka —
ale já t sotva uvidím. Kdybys neml se ke mn
tak upímn chovat jako pi prvním seznámení se,

bylo by mi to líto, a lépe, když T neuvidím. — Jak

o mne soudíte, byla by to milost, abyste mne mezi

sebe pijmuli, a já zase jsem tak hrdá, že bych to

nepokládala co milost, ani jako takovou pijmouti

chtla. — Na Tvj poslední list dávno už byla bych

odpovdla, ale Ty sám ekl jsi, abych toho nechala,

až si ústn promluvíme ; — ale byl mi milý, a zaasté

ješt petu si ho, je v nm mnohý trn, ale i mnoho
rží. —

Ty*s milý, rozumný, šetrný pítel. — Dti mám
zdravé ; já ale nejsem tak zdravá jak bych si pála.
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nevím, jestli ta starost a ty všeliké trampoty vinny

jsou anebo to pražské povtí dušné, aneb dokonce,

jak Dr. praví, že to. od krve. Všecko mne mrzí. Chci

se podívat na konec srpna nkam na venek do

Plzeska, jestli mn to pomže ; není to však ješt

jisto, muž mi psal, že snad pijede v zái na dovo-

lenou, a kdyby pijel na zaátku záí, nejela bych,

lec na konec msíce, jestli pijede. Podívala bych

se opt do krajiny, která mi tak milá, do okolí do-

mažlického, a to bych šla na hory; bydlela bych

ve vesnici u známého sedláka,^^ který chce pro mne
sem pijet. Je to ale také s mnohými obtížemi spo-

jeno, tak že nevím, jestli se odhodlám. Jsi zdráv

i rodina Tvá ? — Bu s Bohem ! ekla bych Ti, abys

mne alespo pozdravoval nkdy, bych vidla, že se

docela nehnváš, ale snad by to bylo marné? —
as ukáže, byla-li jsem hodnou být Tvou sestrou;

bu zdráv! B.

7. Helcelet Nmcové.

(Odpov k dopisu pedešlému.)

9. srpna 1851.

Pohádku pro kalendá^^ zaslanou vdn pijímám

a musím Ti, drahá Boženo, upímn íci, že jsi jí

kivdu inila, váhajíc ji pro Koledu poslati. Útek

dj v ní je sice prostiký, ale vyvedení živé a ba-

revné; i bude se mladším zajisté líbiti. Žádám T
jen také, abys nám dovolila Tvé jméno pod ni posta-

viti, což i v nadji, že pivoluješ, uiním ; nechtla-li
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ale bys tomu, ra mi to brzo u vdomost dáti ; nebo

asi v 8—10 dnech bude se Viktorka tisknouti. —
Co se týká té prožluklé hádky s Hynkem, je mi ona

vru I tím nemilejší, ím více T ujistit mohu, že v té

vci zúplna ve tm váznu, nevida z strany jeho ani

dostatené píiny k toliké hokosti ani vbec jaké

dvodné souvislosti v celém tom tragikomickém dji.

Neboj se, abych já tak prchlý byl proto, že a jak se-

Hanuš hnvá, njaký pedsudek proti Tob sob
utvoiti. Že Hynek praví, že se já hnvám proto, že

jsi mne obelhala, tomu musím upírati, nebo nevím,

že by tomu tak bylo. — Ovšem jsem žádostiv snad

na vlastní oi a uši v Praze poznati, co asi v tom

vzí a kde asi uzel toho, jak myslím, prchlého nedo-

rozumni ; ostýchám se ale vru, dokud to u Hynka

ješt nové a krvavé, mezi Vás do Prahy pijeti, necht

se ani s jedním ani s druhým rozkmotiti. Domnívám

se tedy, že bude moudeji ješt nechati njaký proud

asu pes to odplynouti, až se asi hrany a rohy

drobet otrkají ; nebo bylo by mi vru tžko s jedné

strany na druhou musiti poslouchat stížnosti a upad-

nouti takto bezdky v podezení donášee, což by

mi nade všecko trpké bylo. A kdybych juž tam ml
dojeti, musil bych to nejinak než tak uiniti, abych

byl jeden den u H., nechod k Tob, a jeden pak

den u Tebe, nechod víc k Hynkovi, a tu snad se

vyhýbaje i si vyžádaje, aby se mi co možná málo

i nic o té hádce nemluvilo, ve které nemám a nechci

míti úastenství. — Co se týká mého mínní o Tob
a mé pízn, nemohu jinak íci, než že Tvj obraz

nepozbyl krásy neb zajímavosti, nýbrž jen zetelnosti
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pro mne. Tak asi jako by dýchání na ne Matoušovo

teplé a Hynkovo chladné (?) se bylo na nm jako na

zrcadle co mhla srazilo; i nechci mnoho na nm
títi a mazati, nýbrž ekám, doufaje že jak to uschne,

mhla se rozptýlí, a obraz bude, jak býval, jasný.

Jsi-li tak s tím srozumla? i mám zapomenouti na

zkušenost svou o mysli lidské, nabytou ne bez obti

a bez strasti, a vrhnouti se prudko mezi vás co roz-

sudí, abych pak za odmnu pozbyl jednoho neb dru-

hého z vás neb oba? an nerad bych plýtval malou

zásobou milých mi osob, kdežto doufám klidnou ne

stranností a neinteressováním dále dojíti.

Zpráva, která Matouše z Vídn došla, že je Nmec
povýšen, tší mne velmi, jelikož tím i postavení fi-

nanní v dom se polepší, což vždy vítáno býti mže.
Zda-li tam, kde je, zstane, neb jinam pijde, to asi

se ješt nevi.^^ Pál bych mu, aby aspo mezi Slo-

vany pišel. Ty ale, milá, hle, abys neprospšných

kormutlivostí co možná se sprostila a zase svžího

zdraví a jasnoty mysli nabyla ; a nepiš mi tak, jako

bys mla mne co smiovati aneb mne se ostýchati.

8. Nmcová Helceletovi.

(Odpov k pedešlému.)

Dne 11. srpna v 10 hodin veer 851.

Kdyby možná bylo, pání každé v skutek uvést,

to bych nyní pála si, bý u Tebe, bych Ti ústn

. povdt mohla, jak mne list Tvj potšil. Za každiké

srdené slovo bych t zuhbala; — Ty se usmíváš,
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vidf, výraz ten zdá se Ti trochu náruživý — ne, ne-

mysli tak, ty nevíš, jak jsem želela Tvé lásky ; zcela

pirozeno, tedy, že se raduji, vidouc, že jsem ji posud

neztratila. Že obraz mj trochu zasten mlhou a ne

tak jasný, nemže jinak ani bý, doufám však, když

budeš vždy mírn a nestrann soudit, že se opt
zcela vyjasni, a že zstanem svoji. —

Stran Tvého píjezdu do Prahy úpln s Tebou sou-

hlasím
;
ješt ped nedávném byla jsem v Zábhlicích

u Laury, a deštm zdržena musela jsem tam celé

dva dni i s dtmi zstat. Žily jsme píjemn, trochu

po olympicku, jen že bohy nemly jsme tam, až

dlouho do noci etla jsem Odysseu, a ješt jsme po-

vídaly ; i o Tob byla velmi asto e, a jak rozkošn

budeme žít ty dny, co pobudeš v Praze. A hle ! Hyn-

kv ábelský rozmar zkazil všecko a, jak vidím, na

dlouho. — Já vím, kde to všecko vzí, ale nebudu

o tom mluvit. Nevidla jsem H. od sv. Anny a lépe

je tak, to ustaviné petásání tch zbytených mrzu-

tostí se mi už na nejvýše zhnusilo. Kdyby uml H.

bý šetrným a mle, kdyby nechal tch úsmšných
vtip, mohlo by to pokojn se skonit, — ale to mu
není dáno. Já zase prchlá jsem, a myslím si, že ne-

musím trpt bezpotebné urážky, a tudy snadno

mohlo by se stát, že bychom jsouce pohromad sob
i Tob radost pokazili. — Jestli nebude tedy jinak,

moudejší bude to rozdlení Tvého pobytí, den u H.,

den u mne, jestli Ti jinak moje domácnost pekážet

nebude. ~ V, drahý Ivane, že bych t už velmi

ráda vidla, ale nechci mou touhou píjezd Tvj
zrychlit, nebo uznávám, že lépe bude, když ješt
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pokáš. Jen fo bylo by mí nemilé, kdybyste se

s Nmcem zde setkali. — By bychom byli i u Ha-

nuš pohromad, pece nevedla bych muže k nim;

H. mi ekl, že on mne s mužem pohromad dokonce

vidt nechce a že si ani nepeje s nim se kdy set-

kat. — Jaké by to tedy bylo ; a i z mnohých jiných

píin bych si nepála, abyste oba najednou pijeli.—
Potkávám zde jednoho muže, který Ti velmi podoben

;

když mi pijde znenadání vstíc, projede mi radostné

uleknutí všecky údy, vždy myslím, že Tys to. —
Tedy se Ti Viktorka líbí? No ano, že mladším se

líbit bude, sama bych soudila, ale že mnohý ekne,

že jsi mohl dát nco lepšího na místo pohádky, to

též jisto. Chceš-li jméno mé dát, dej, mn na tom

pranic nezáleží; obyejn se nepodpisuju, nemám
však píiny tajit se. — Dti mám nyní zdrávy, sama

jsem ted také tak dalece zdráva ; studené lázn mn
dlají tuze dobe, a tch piln užívám, dvakrát za

den, jednou v ece, jednou doma. Když je teplý den,

je mi láze pravou rozkoší; mám jet do Domažlic,

a kdyby to nebylo spojeno s tolikerými obtížemi,

ráda bych toho použila, tam bych mohla do sytá se

koupat, po horách bhat a toho arkadického života

užit Vdla bych proto ráda, kdy hodláš Prahu na-

vštívit ? ^ Za tvé pání stranu povýšení mého muže

dkuji Ti; první rok není to výhoda žádná, protože

jsou taxy k placení, ale pro budoucnost
;
pijde nyní

do armot (Gyarmoth-Balaša), blíže Ostihoma ne-

daleko Vácova. Msto je sídlo madaronské šlechty,

ale okolí slovácké. Jsem tomu velmi ráda, i muž je

mnohem spokojenjší. — Mla bych se T ješt
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mnoho co ptát a Ti povídat, ale pozd již a list

dochází konce. Nemluvíš posud s Matoušem o mn ?

— Prosím T, nesdluj listy mé nikomu, to co bylo,

není, na tedy ta bratrská svdomitost. —
Bu zdráv, Ivane mj! Kdybych ješt dále psala,

snadno bych se mohla do romantických myšlenek

zabrat. Msíc plnou tváí do oken svítí, vn vol-

kamerií a bílé verbiny píjemn po pokoji vane,

vkol je ticho, nechybí tedy nic, než aby zaznlo

pod okny zastavenícko. Líbá T Tvá B.

Helcelet shledav, že schzka v Praze pro rozpory s Ha-

nušem byla by velmi nepohodlná, chopil se zmínky Nm-
cové, že se chystá do Domažlic, a navrhl dvrnou schzku
tam. Tento dopis Helceletv z 14./8., dosud neznámý, je

druhý, jejž p. Jos. Lelkovi odevzdala Dora Nmcová ped
svou smrtí. Helcelet psal jej na pospch, list nebyl vložen

do obálky, jen peložen a zapeetn prstenem Helceletovým.

Prsten byl opaten jeho heslem, vyrytým kyrilici : Krasota,

pravda, sloboda. Dopis byl z opatrnosti bez nadpisu i bez

podpisu.

9. Helcelet Nmcové.

(Odpov k pedešlému.)

14. srpna 851.

Na Tvj pipiš od 11. t., jejž jsem práv obdržel,

dávám Ti ve spchu následující u vdomost : Pedn
neporozumla jsi mi dobe, když jsi myslila, že bych •

mohl pijmouti pohostinství v Tvém bytu v Praze

tak, abych u Tebe pebýval; já mluvil o návštv.

Za druhé radím Ti, bys co nejdíve do Domažlic
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odjela, neohlížejíc se na mj nejistý píjezd do Prahy

;

já v srpnu jist tam již nedojedu. Hodlám naped
do Vídn asi na 8 dní. Odtud pojedu pes Line a

eské Budjovice. Jakmile tedy dojedeš do Domažlic,

piš mi zkrátka, že tam jsi a kde ? a jak dlouho chceš

pobýti, a to pošli do Budjovic „poste restante" (a

v takové form, aby T to nemrzelo, kdyby se ten

list ztratil I). Jakmile já do Budjovic dojedu, vezmu

Tvj list na pošt, a zodpovím Ti hned, navštívím-li

T v Domažlicích, aneboli kdy do Prahy dojeti mí-

ním. Tak bychom se vyhnuli všem koUisim s H.

Tolik jsem Ti myslil v krátkosti oznámiti, odpust

spšnosti a nedbalosti ádk tchto; ostatek si do-

povíme ústn. Sem do Brna juž mi nyní nepiš, po-

nvadž by mne dopis zde sotvy juž zastal.

Zdravstvuj a šastné shledání.

Ke schzce v Domažlicích nedošlo, protože Nmcová tam

nejela, za to naskytla se píležitost jiná o nco pozdji.

Klácel pozval Nmcovou, aby pobyla na zotavenou „na

Horách", poutním to miste u eské Tebové, jeho rodišt.

Nmcová poslala tináctiletého Hynka naped a 4. zái pi-

jela tam spolu s dtmi: dvanáctiletým Karlem, jedenácti-

letou Dorou a devítiletým Jaroslavem. Její pobyt na tomto

pvabném míst výmluvn líí dopis zaslaný sestrám Rot-

tovým.

10. Nmcová sestrám Rottovým.

10. záí 51.

Milé sestry! Byla bych Vám již psala, kdybych

nebyla píliš zamstnaná užíváním rozkoší idylického
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života zdejšího. Vru zde okeje lovk; pomyslete

si, co já tu všecko mám. Hory, lesy, rozkošné vy-

hlídky, vodu jako krystal (zázranou ješt k tomu),

lázn, samotu; spravedlivou smetanu, dobrý chléb

s chutným máslem a tvarohem, peen každý den

a víno— po jídle te se v lese výborná njaká kniha,

nebo i o nevšední bibliotéku postaráno a k tomu

ke všemu pítele^^ zábavného, který mne nenudí

ani zamilovaným žvástáním, aniž by uenost suchou

pede mnou vykládal. A tak máme všecko, vte,
moje drahé, jen teplo a sluníko nám schází; co

jsme zde, teprv jeden den bylo teplo, kde jsme rádi

chlad lesní hledali. Dti se velmi dobe baví ; chodí

to po lese celý den, chytají pstruhy, Karel motýly,

salamandry a ještrky, Jarouš pase kozy hospod-

ského a Dora pismrduje všem i také s nimi ku-

želky koulí. Ale skoro každý den jsou tak zabláceny,

jako když se ze Šárky vracely. Marie^*^ nemá co

dlat a tudy se má dobe, a jen se smje celý den

;

také se do ní zamiloval k smrti jeden pantafir od

eibrsonu; jaké to zvíe, to vám vyložím, až pijedu,

jest to dlouhý výklad. Ty dva svátky bylo zde

u lesní kapliky sta poutník z celého okolí, a

Nmci i eši, všecko to zpívá dohromady, každý

svou; ped našimi okny pod stromy na zeleném

trávníku rozložily se ty pestré houfy, a tak jsem

dobe prohlížet mohla i ty zasmušilé tváe volatých

Nmc a ty kulaté pívtivé ech, i kroje jich stra-

katé. Veer byla ve sále hospody muzika, a bylo

tam nóbl i nenóbl, a také ti pražští studenti a

jedna sleinka se tam prohánli a jejich gouvernantka
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— rozumíte, tak zde poktili moji chasu. — Ostatn

nám zde dobe slouží všem, i Marie ztrácí neistou

ple svoji tou dobrou vodou (anebo jestli obtovala

panence Marii njakou mašli— nevím). Podivíte se,

až se vrátíme, jak dobe vyhlížíme
;
jen ten cas nás

mrzí. V nedli neb v pondlí se snad vrátím a potom

budu hned pospíchat k Vám, bych Vám ostatní vše

povdla, jak se nám zde vedlo. Dti vás pozdra-

vujou, chlapci však zvlášt Jindicha, a Dorinka Vás.

Co dlá matka? Doufám, že ji i Vás ob a ostatní

ve dobrém zdraví naleznu. Vy ani nevíte, že se

nám stal malheur — jak se íká po esku marél —
my jsme ve tvrtek ráno z Prahy nejeli, teprv od-

poledne, protože jsme zaspali; Fabkovi^^ ekal, a

když jsme nepišli, nechal se zapsat do Tebové, a

byl zde na horách pes poledne ; odpoledne rozlouil

se s Hynkem, zanechal mn nmecký Abschiedsbrief

a odejel.

Srdený pozdrav milé vaší matce i otci i Jindichu

statnému a Vás, Vy dvata milá, sokolici Johannu

a holubici Žofii líbám mnohokráte. S Bohem! Vaše

sestra Božena.

Psáno na horách esko-tebovských pi hrozném

dešti.

Nmcová dala se pemluviti Klácelem, aby pobyt na Ho-

rách ješt o týden prodloužila, zvláš když Helcelet psal,

že je navštíví, vraceje se z prázdninové cesty. Je pravd-

podobno, že podle jeho návodu psala mu p. restante do

Budjovic, aby vdl, kde ji hledati. Pijel na veer do

Tebové, penocoval tam a ráno pišel pšky o Va8. na Hory.

O této návštv 20. zái 1851, památné pro Nmcovou, píše

Hanušovi o tyi dny pozdji: „Byl jsem uvítán i laskav
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i srden s obou stran, takže bych je byl urazil, chtje

bned zase odjeti v 10 hod. ráno, jak bylo zprvu úmyslem

mým. Zstal jsem tedy pres noc, abych odjel nazejtrí ráno.

A pece jenom byl bych ušetil trpkých hodin pítelovi,

kdybych byl nezstal; nebo stalo se, co prý dobe ped-

vídal; ale snad se ml za silnjšího, než je, nebot zvlášt

na jeho pimlouvání, abych zstal, dal jsem sob íci. Zkrátka,

dv sousední komrky ubytovaly v onu noc obyvatele velmi

opaných cit. Nebo z rána druhého dne byly patrn oi
jednoho vybdlé a uplakané. [ ] Nevím, jednal-li

jsem po bratrsku i zrádn; mé aspo svdomí mi opomi-

nulo eho povídat. Také nepoteboval jsem byliny, ježto

nazývají bohové „moly",^* a poklidnou, svobodnou myslí od-

razil jsem od beh Ogygie" a šastn dom jsem doplul.*

Zmínka o dvou obyvatelích týká se Klácela a jeho sa-

mého. — Ani kdyby nebylo jiných svdectví nepímých
ani pímých projev z Klácelových list, jež jsou na roz-

hraní mezi pátelstvím a láskou, tedy okolnost, že Klácel

v slzách probdl osudnou tuto noc, nasvduje tomu, že cit

jeho pro Nmcovou pestal býti pátelstvím a zmnil se

v palivou touhu. Píznané jest i faktum, že Nmcová do-

pisy Klácelovy ped smrtí spálila. —
Nmcová psala Helceletovi šestý den po jeho návštv

na Horách. Tento dopis z 26. záí se nezachoval. Helcelet

píše — míní to arci ironicky — že se po nm rozkládá

ervánková záe. Byl jist z nejkrásnjších jejích dopis,

byl velepísní její lásky. Nmcová až do konce roku byla

rozechvna vzpomínkou na Helceleta — jak on cítil, osv-
tluje dopis následující.

11. Helcelet Nmcové.

1. listopadu 1851.

Dlouho Ti nepíšu, milá Boženo! není-Hž pravda?

Hrnulo se po celý as minulého toho msíce tolik
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rozliných prací a ostud na mne, že nejen tém
nebylo kdy k dopisování pátelskému, nýbrž hlavn,

že mi nebylo možná nabýti té volnosti a toho roz-

položení mysli, jakou já rád psávám listy pátelm
a zvlášt pítelkyním. Zvdlas z list Matoušových

o obžném listu biskupa zdejšího protiv Koled a

protiv Jednot samé, což nejen požadovalo optných

porad údv editelstva, aby se nco protiv tomu ui-

nilo, ale pec zase aby se neuinil njaký krok,

který by všichni v jedno pak nechtli svorn za-

stávati, a který by mohl nesnáz a nehody spolku

ješt zvýšiti, nýbrž což vše ve mn podráždilo ta-

kovou hnusnost nad bídností našich dn a nad ne-

stydatostí duchamorv, že mi bylo zhola nemožné

ped sebe vzíti psaní nepedpojaté a mírné, jaké

by svdilo korrespondenci naší. Ohlížel jsem se

juž vru I bezdky, kudy a kam se uchýliti na n-
jaké samotáské vyhnanství, daleké tohoto neblahého

boje bezmocné dobré vle s pyšnou neodolatelnou

mrzkostí; a každý mj dopis k mé pízni ve Švý-

caích zmiuje se o blízké možnosti, že k nim pi-

budu z nenadání. Jsout to ovšem sny, jesti to

poesie nespokojencova. Olovné ale závaží skute-

nosti se všech stran tíží kídla a nedovoluje pode-

švám odstriti všední prašný chodník trampotné

pouti. — Blažený t mladík, maje tolik možností

ped sebou, jehožto potkání každému nadje a d-
vry poskytuje

;
jemuž každý ochotn se propjuje

pomáhati mu, naddržovati mu ! Našinec ale stárnoucí,

zkamenlý fait accompli, kdož se má podle nho
íditi, jelikož sám se neídí podle jiných? Mladík
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smlou dvrou praví : moje jest budoucnost ! a starý

musí pestati na tom, že jeho jest minulost! A jak,

když v minulosti je tolika promeškalosti, opozdilosti,

tolik nevývratných pomník s vcn se opakujícím

nápisem: Pozd! Tu nezbývá, než mermomocí uti-

šiti se a sáhati po klamavém opojném njakém had-

žiši. V Paíži totiž vzmáhá se nesmírn užívání

jakéhos orientálského léku z opije, jemuž íkají had-

žiš, a nímž se mže lovk na tolik neb tolik hodin

pekouzliti do takového rozpoložení ducha a mysle^

že všechny mocnosti rozumu a obraznosti se zvy-

šuji, a lovk takoka omládne a se oblaži. Není to

karakteristické pro dobu naši, kdež se všichni jenom

honí po klamu a mámení; nebo stízlivost zdá se

nesnesitelná? Jenom že jedni se umjí mámiti bez

hadžiše, a druzí pro vtší jistotu po nm sáhají ve

formách rozmanitých ; ve form páleného, nebo vína

nebo i — lásky ; že ne ? — Já nejradji sahám po

starých heroických dobách Homerových a vbec an-

tických a kochám se v onch podobách plastických

lovka celistvého, vždy hotového k vášni a skutku,

bez naší vné reflexi^ která z nás pravé stíny osob

uinila. Aniž možná nám, bychom jí odolali; my
poade rozbíráme, vážíme, hloubáme, želíme, ale

skutk není nikde. — Hle, Boženko, jak on Tvj
mladistvý (!) poetický Ivan vypadá, když teplo letní

se ochladí, mlhy jesenní na zemi se rozloží a májoví

s vtví stromového opadá. Chtlt jsem hned po

obdržení tvého minulého listu od 26. záije,^ na

nmž se rozkládá jakási ervánková záe, všelicos

Tob psáti protiv všeliemus v ádcích Tvých; ne-
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uiním však toho, ponvadž není možná v dopisech

o tom jasnosti docíliti; jen toliko dotýkám, nejsi-li

milovnice illusí, nepouštj se píliš do barevného

malování svého ideálu, k nmuž, jak se aspo z eí
Tvých podobá, zachtlo se Tob mne sob za vzor

obrati. Bezdn bych Ti co chvíle kazil tahy sotvy

domalovaného obrazu. Pece jen píliš málo spolu

jsme byli, než abychom se ponkud lépe znáti

mohli.

S Matoušem spolu žijeme v dobré pízni, asi tak

jak ped prázdninami, akoli se ne tak hojn schá-

zíme, ehož jsou okolnosti nahodilé zevnjší píinou

;

jenom ten jest rozdíl, že spolu o Tob nemluvíme;

žádný nechce zaíti a náhodou-li o Tob zmínka se

stane, spšn, tém bázliv se smykne rozmluva

dále na nco jiného; já z jakés šetrnosti; on, zdá

mi se, z jakési bázlivosti, abych mu neporušil, ne-

znesvtil jeho ráj, jehož jsem takka zlým duchem.

Nastanou te dlouhé zimní veery, nutíce za pec,

a usnadujíce delší rozmluvy, nežli co se stává na

poletavých letních procházkách, kde co chvíle nový

kvítek novou petržkou rozmluvy bývá; mže býti,

že se navrátí tím i mezi nás úplná bývalá dvra
bez záclony a bez zástrky, ehož sob velmi peju.

— Tak kdybych znal více o dopisech Tvých po-

sledních, které od Tebe obdržel, vdl bych i jak

se Tob a Tvým dtem vede, a jaké vbec jsou vy-

hlídky Tvé, zstaneš-li v Praze, anebo pojedeš-li do

Uher a kdy a jak a. d. — Zatím peju, abys byla

i se svými, jak náleží, zdráva, i aby ku tesklivosti

zimního asu a zimních nesnází nenavštívilo Tebe
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ješt jiné zbytené pokušení jako v loni."^ Mjte se

tedy dobe.

12. Nmcová Helceletovi.

(Odpov pedešlému.)

17. prosince 1851.

Kdybych nevidla z Tvého pedposledního listu*

že to v záí^^ bylo, co jsem Ti posledn psala a T
vidla, ani bych tomu nevila — snad proto, že's

mi vždy pítomen. Jak ty dni pi vší starosti ubí-

hají, jako vlny — ; co v takové vlnce kapek — co

za den myšlenek — a co z tch tisíce myšlenek

zabíhá k Tob, milý Ivane I
— Ale je to hezky roz-

umný zaátek! — Já vím, že se již lekáš — co

dále — . . . ? Neboj se, já jsem umínila si, psát zcela

stízliv — a že jsem práv v takovém humoru,

doufám, že nebudeš mít nic proti mému listu k na-

mítání. — Nebude v nm žádných illusí ani erván-

kových záí, jak jsi onehdy se vyjádil. — O té ne-

moci psát — to nežádáš, vi? — vda, že mne
mrzí — jen tak nco podotknu. Matouš beztoho do-

stával denní zprávy — a ekl i Tob nkdy. Kdy-

bych byla umela a on psal mj životopis — ne-

smlo by tu nic chybt, ta nejmenší malikost, —
nebo v živobytí znamenité literární osoby nesmí se

pranic vynechat, toho dkaz dal nám mnohý v „Historii

literatury ceské^.

Dva dni tomu, co jsem vstala s úmyslem zstat

již celé dni mimo postel — ale nejde to, chvílemi
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ráda hledám lože. — Dr. ejka ekl: „Když chcete

vstát, tak vstate," a doložil, „však umem tak jako

tak." — To je pravda. — Dr. Lainbl^* se hnval, že

vstávám; chtl, abych vydržela do vánoc v posteli,

abych alespo njakou úlevu cítila — upímn se

však také piznal, „že by ješt ani potom nebylo

pomoženo — a že se nedá nic pi té nemoci dlat."

— Mám se trápit v posteli ; to se radji budu trápit

mimo postel — a zkusím to, jestli si tedy má staro-

eská pirozenost pevná — (jak jsi ekl Ty) ješt

jednou sama nepomže. — V celku mi tedy není

skoro o nic lépe. —
Také ekám ty dni muže^^ a myslím, že by mu

bylo nemilé najít mne v posteli — mimo to pibude

i domácí práce — tedy vidíš, že je mnoho píin
pro mé neposlušenství. — No ovšem, jestli to ne-

pjde, vzdám se tm pánm opt na milost. — Já

se té smrti ani tak nebojím, jako dlouhého postoná-

vání — lovk za živa odume všemu — a promrzí

se i sob i jiným. — Když už má pijít, tedy jako

blesk a mn zachvátí
;
jen ale a ješt poká. — Byla

doba, kde mi to bylo lhostejné umít — ted ale ne,

dokud jsem — jsem. — Ráda vidla bych dti po-

nkud samostatné — všelicos pracovala — a pála

si vidt svit lepší budoucnosti !
— ekneš : „Vidíme,

ta Božena je chytrá, co ona si všecko peje," a ona

by si ješt více pála, kdyby se dalo vyplnit jen —
Tvj pedposlední list byl pln podzimních myšlenek

a stesk — ach, jako by Ti mráz byl všecky —
všecky kvty zniil. Avšak je to ted as, že by si

mohl lovk zoufat, kdyby nebyla ta troška nadje.

138



— Když se dívám do té tžké šedé mlhy, která nás

jako mra tlaí — na ty holé stromy, s nichž listy

sežloutlé jeden po druhém opadaly, jako ty naše

nadje opadávají — když tu nejasnotu, práznotu —
to ochabnutí, ten smutek všude pozoruju, je mi teskno,

mrazí mne a pála bych si mít kídla, bych mohla

zalett jako to ptáe do kraj krásnjších, kde vane

teplejší, svobodnjší vzduch. — Avšak když mi hnv
a lítost nad touto nemožností skutenou slzu vynutí

— zahouknu si na ty zlobohy, kteí již se hrnou

a své drápky zabodnout by chtli do mého srdce,

svým jedovatým dechem krev mi zkalili — i sahám

po íši, kterou mi k oberstvení podávají dobré moje

víly. — Ty divotvprn ihned rozplaší dsné chmury
— šedou oblohu mní v modrou, lemujou zlatem

— zem šatí v roucho zelené a v ty kvty zvadlé

vdechují život svží — a v tu krásnou pírodu kouzlí

obraz nejkrásnjší lovka dokonalého — svobod-

ného.— Tak mi rozpádají ty obrazy dále— dále. —
Vidíš, tak já se opijím na chvíle a zapomínám na

tu bídáckou skutenost.

Ty's podotkl v listu Tvém, že já si t tuze ideáln

pedstavuju —T maluju — Tys bláhový, milý Ivane,

když tak mluvíš — což T neznám ? Vru lépe, než

si myslíš. — Má být pekážkou v našem pátelství

njaký rozmar? chyba, jakých každý má? — Vždy
nejsme legitimní manželé — nebudeme mít snad

nikdy píležitost poznati, jak vyhlížíme všední den;

ostatn, „kdo komu milouký, i nemyt hezouký".
— Pro to podotýkám, že se málo známe, že se snad

sama šálím — Tys divný a vím, žes o tom jinak
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soudil — (nu, poznávej mne tedy dále). Snad se

bojíš, že chci s Tebou zavést jakýs sentimentální

román, ne? — Bh m chra I — Jestli já si T
nkdy krásnjšího pedstavuju než jaký jsi, když

doma hodn mrzutý v županu sedíš a bruíš — co

Ti do toho — to Ti nepekážej. Když se s Tebou

pomazlím, stává se to jednou za tvrt léta — je to

mnoho? — A ješt v listu? — Což myslíš, že já

jsem vždy libná? — Pekáží Ti, jak podotýkáš, to

„mladistvý", akoliv nevím, zdali jsem T tak na-

zvala. —
Ó Ty Ivane ! Vru by lovk mohl myslit, že máš

hlavu jako jablo — oudy zvadlé — mysl chorou

— kdo T slyší tak truchlivým hlasem chválit mla-

dictví. Kdož by si nepál být mladým — akoliv

nevím, chla-li bych stejné živobytí ješt jednou

prožít — ne, já kdybych mla volit — tedy bych

si pála narodit se znovu as za dv st let — anebo

ješt pozdji — nebo nevím, bude-li do té doby

takový svt, v jakém bych já chtla žít s rozkoší;

na tedy truchlit ? — Ale víš : co je mladší, je dražší,

co starší, to pravjší, a nemá-liž i záí — íjen svých

krasot— ovoce sladkého ? i kvt dost, by i žádných

rží stolistýchl — A je Tvj vk výše než z záí

do íjna ? ^^ — Co naíkáš, — ach, ten vk není jediná

tíž© a to nejmenší, kdyby nebyla jiná, ne-liž? —
Smát jsem se musela, že Ti psal Matouš, že jsem

jaksi bolné žádala ho o vyízení pozdravení ; ten bol

Matouš sám do toho vložil, nebo mne pi tom nic

podobného nenapadlo. Mrzí mn, že je mezi Vámi

pece taková jakási píka; ale odstraniti se nedá
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— bylo by to bolestnjší pro M. než to ostatní

chvilkové. Ty „hora^ jsou to jediné strašidlo ; a protož,

myslím, abys nikdy se toho místa nedotýkal; jinak

myslím, že by i M. rád s Tebou o mn mluvil, nebo
vím, že rád o mn mluví nkdy — a je to traplivé,

když máte vyhýbat v ei, abyste nikde o jméno

mé nezavadili. — Avšak Tys delikátní, M. miluješ

jako já, tedy zbytecno, že nco radím. ~ Nyní však

T prosím a to snažn, bys mi psal upímn a jasn—
jestli a co jsi psal Hanušovi o Tvém pobytí na

„horách", já to musím vdt, bych se vdla dle eho
ídit.^^ Ty víš, že byl H. u mne na návštv; byl

dost upímný, akoliv mu nedal ábel dobe dlat,

by nešpikoval — já jsem mlela, by nepišlo dále.

— Mezi jiným povídal mi také, že jsem nevdnice
proti M. — že ví, co jsem tropila na horách s Tebou
— a jak slzy tekly — Myslela jsem, že pi louení
— povídám tedy : žes Ty neslzel, ani mne žes ne-

vidl — ale on na to ekl: „A.le ten tetí, toho jsi

trápila." — Já jsem neekla nic, než aby o tom ne-

vtipkoval a nemluvil. — Ráda bych tedy vdla, co

o tom Hanuš ví ; uhodneš snadno, jak by mi to líto

bylo, kdyby pi sejití se s Matoušem aneb v dopisu

ml se té bolestné stránky jeho hrub dotknouti;

a jinak H. nedá. Milo by mi bylo slyšet od Tebe,

že „nop xop . . x" ^® zstane tajemstvím naším ; i já

se bojím, by mi nkdo nezašpinil zakoptnou šttkou

mj nejkrásnjší obraz. Ani nikdy s Matoušem o Tob
nemluvím te, dílem aby mn nekalil on mysl mou,

dílem zase já nechci jemu bolest init; on si za-

sloužil u mne tu nejvtší šetrnost, a jak je mi možno.
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chci lásku jeho oplácet vroucí a upímnou náklon-

.ností. Chtl sem na svátky pijet, a bylo by mn to

tuze tšilo, kdyby s mužem byl pijel, ale práv
dostala jsem list, že sotva bude moci, neví, jak to

bude s Novinami. ^^

Co ty nyní pracuješ? — Peložil jsi již celého

Boccacia? — Pála bych si peklad cist I Škoda, že

nejsou nyní doby k tomu, by se vydal. — Je to

bída! — pro ale nepíšeš nco z pírodních vd?
Naše literatura je v tom oboru špatn zastoupená

— chudá — mlo by se Ti té bídy slitovat, cít

v sob dostatené síly k pomoci. Nedostal jsi na-

bídnutí pracovat pro Slovník encyklopaedický, co

Palacký chce vydávat? — Te bude i Matouš více

psát moci! — Jen kdyby sml lovk psát, co by

chtl! - etl jsi peklad toho Tuliántchen ? »^

18. prosince.

Práv jsem dostala zprávu o odvezení Havl. do

Tyrol. Nic, pranic, nedokládám — jen že snad

i já brzy budu naíkat jako Ty: „Jen pry, pry
odtud!" — Vru nejsem s to psát.

20. prosince.

Vera psal mi Matouš, že je konec s Novinami;

já se nedivím niemu — chudák, te bude zase více

zavený v tom žalái ^^ — ale ten ubohý Hansmann.^^

Nepijede už Matouš — a skoro lip, co te zde?

— Dostala jsem ped chvíli list, že pijede muž

v pondlí neb v úterý — v Brn se te nestaví!

Práv rok, co odjel — dti se mohou zbláznit ra-
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dosti, i já se velmi na nho tším — jen kdyby

nebyla ta radost starostmi zkalena a udušena. Dti
jsou zdrávy a dlají mi velkou radost pilným uením

;

do Uher sotva pojedu. — Nepiš mi ted stran té mé
otázky nic,^^ nebo mám ve zvyku, když je muž
doma^ dávat mu moje listy íst, a tedy bys nemohl

zmínku o tom udlat; však budeš vdt, až odjede.

Neboj se, že bych tu zimu podobné nesnáze co v loni

si udlala, to se již nestane — až budu jista, že mne
má Laura tak ráda, jako já ji vždy mla a posud

mám, — potom použiju teprv jejího pozvání navštívit

ji. — Mám-li tam jít — nesmi mezi námi býti záští

nižádné — a potom doufám, že se uhladí, co bylo

nerovno. Smím? — No, já se budu ídit dle jeho

upímnosti, nikdy však již nemohu tak být zcela

upímná. (Ba nkdy, když mi ten hanlivý list na-

padne, cosi ábelského v sob cítím — pomstít se.

Avšak a bych mohla, nikdy to neuiním.)

Nyní však povdla jsem toho až k omrzení Tob,
vi? Ano slyším, že pijde na Vás rozkaz proti no-

šení vous — ach, Ivane, Tvé krásné vousy — ne-

dávej pry.

Piš tedy, až bude as, pozdravuj Tvé a zpome
nkdy na Tvou B.

Pro Koledu chystám. Spal moje listy, ano?

Pedešlou sadu^^ nemla jsem psát; je to také

Tob nejasné. Nkdy Ti to povím; už to musím
nechat ale stát.
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z obou zamítnutých len bratrstva mkí Klácel na Bo-

ženu nezanevel, kdežto u vášnivého Hanuše uražený cit

zmnil se na as v nenávist. Helcelet píše mu 25. prosince

1851:

„Pro Boženu tou mrou nenávidíš, ježto vlastn pec
jenom litovati se musí, jest mi velmi divné. Vždy pravíš,

co druhý má v košili, po tom tetímu nic není. Káráš ji

z nevdnosti k Matoušovi ; velmi omylem, on jí vren, on

s ní spokojen, on ji vzývá co svtici ; nuže, co nám po tom.

Takový stupe platonické lásky považoval bych za bajku,

kdybych ji nevidl na vlastní oi, svýma rukama nehmatal.

Jsem dalek toho, abych to za stav normální považoval."

R. 1852, 18. ledna, mu píše, že se trochu pousmál tomu,

co mu Hanuš o Nmcové napsal. Pi tom užívá pro ni ne-

pkné pezdívky. Nechce prý se zpovídat á la Rousseau,

snad pozdji pi sklenici, neomrzí-li je to. „Ty ji tak náru-

živ nenávidíš, že mi to až podivno a nesnadno k pocho-

pení, a já jsem zde tak chladný a nedojatý." Prosí ho dále,

aby v hovoru s Nmcovou neinil narážek o nm a o eských
hranicích; na konec slibuje, že si s Nmcovou pestane

dopisovati, »tak kéž by tímto mohla ta nelepá vc býti

odbyta."

Nmcová oželela posléze Helceleta. Od listopadu 1851

léil ji mladý, nadaný léka dr. Dušan Lambl vedle chura-

vjícího ejky. Zaíná se pro Nmcovou nový román, jehož

podrobnosti a prbh nám jsou dosud málo známy, který

však pinesl Nmcové mnohé šastné okamžiky.

Helcelet zatím ti msíce odkládal, než se odhodlal Nm-
cové dopsati.

13. Helcelet Nmcové.

16. bezna 1852.

Že jsem Ti milá pítelkyn, kolik msíc nepsal,

dosti divné zajisté Tob bylo, a žádostivá budeš
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na obsah tohoto listu, jenžto mé nenadále umlk-

nutí odvodniti a objasniti má. Utvoila-lis sob
už njaký o tom úsudek, bude asi kivý; i žádám

T, abys nad obsahem ádk tchto více se ne-

horšila, než co nad vrtochou pítele. Oznamuju

Ti totiž, že jsem uzavel u sebe petrhnouti naše

dosavadní mezi sebou dopisování, akoliv bych

nerad, aby tím i naše poátení píze obapolná

ujmu trpti mla. Jak to navléci, je ta nesnáz,

která mi dala tak dlouho váhati s odbytím toho

psaní. Pro pak ale vše to? Nehledej v tom ni-

žádné intrigy tetích osob; má to jediné základ

v nepíznivých náhodách, okolnostech vnjších a

v podivné povaze mé, nemohoucí jim odolati. Do-

brou snad z mých vlastností jest, že jsem ponkud
citliv pro vše, co je krásné; avšak vtší ješt je

citlivost má pro to, co krásu ruší, uráží, co proti

ní se prohešuje. Nemysli snad, že chci za roz-

košný hích písným pokáním zadost a nápravu

uiniti
;
podlé mé víry má krásný hích svou mrav-

ní dstojnost a zásluhu a takto i rozešení sám
sebou už pojištné, a co v nm nekrásného, samo
sebou se trpce trestá, a toho ovšem jest litovati,

a nesnadno napraviti. Není to pímr Tvj k muži,

co mi vadí, a by tuším i k tomu asem došlo;

nesnesitelná jest mi dissonance, která pochází z mého
úzkého spojení s Hynkem, z Tvého i mého spo-

jení i vztahu s Matoušem a z mé nejapnosti plo-

vati bez úrazu v tomto víru lží a petváek.

Pokr ramenama nad mým mozkem, ušklíbni se

na mou nemotornost, ale nechej hokosti, ku které,
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chceš-li, mla bys píiny ovšem, nýbrž podej mi

ruku k obnovení bývalého pátelského mezi námi

pímru, bez dopisování mezi sebou jiného, le za

píinou skutenou, vcnou.

Sdl o tomto mém úmyslu, zdali za hodno uznáš,

Matoušovi : bude tomu tuším povden, a snad

to pispje ponkud rozvázati uzel, jenž naše po-

spolné srozumní jaksi keovit svírá, a neudá-li

se Ti jiná píina, pro kterou by Tob bylo mi

psáti, vzkaz mi po nm, že mj návrh bez ho-
kosti pijímáš.

A bys ale tu vc 1 hoeji pojati mla, než se

podává, proto pec jenom vz, že se tím jakož

i niím jiným nedám mýliti, abych nezstal vždy

nepedpojatým ctitelem Tvých dobrých vlastností

a Tvým upímným pítelem.

14. Nmcová Helceletovi.

4. ervna 1855.

Mrzelo mne sice, že jsi tak dlouho nepsal, ale

znajíc Tvoji nepemožitelnou nechu k dopisováni

(a mám zrovna íci pohodlnost?), odpustila jsem

Ti, aniž se hnvala. — Ó, odpúštjme si, jakož

i nám otec nebeský odpouští! — Já jsem velmi

shovívavá, to víš, také mi shovívání poteba, abych

si lásku známých a pátel udržela, nebo vy muži

jste veskrz rozmarné, podivínské plemeno! — Dle

dlouhého mlení pedzvídala jsem, že práci moji

nepijmete *^ — nehnvám se ; — vydám to o sob,

snad nakladatele najdu. Pospíšil je špína chlap,
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s tím není poízená, ale snad Bellmann, který do-

stal chu k vydávání eských knh a již zaal se

slovníkem Šumavského, kalendáem a od nového

roku i asopis vydávat chce. — lánek o „holubu"

též Ti poslat již nemohu, spisovatel myslel též, že

již nechcete niehož, dal ho tedy jinam. — Do-

staneš po pošt „Babiku", dva sešity zatím. Po-

spíšil, boje se, že bude kniha v celku drahá, vydá

ji v tyech sešitech — inu mn je to jedno, jen

že mrzuté to zdlouhavé vycházení. — Ráda se po-

dívám, jakou mi ty kritiku o té idylle*^ pošleš.

Hynek '^^ mi již ponkud ekl v em jsem chybila,

a já sama též, touc to nyní, chyby vidím, ale

k opravám již pozd. Budoucn budou snad práce

moje také dokonalejší — je to první vtší práce a

nemla jsem vždy ani pokojné mysle k psaní. —
Po Hynkov *^ smrti, když na mne všechny tž-

kosti, choroba, zármutek, bída, klam v lidech, jež jsem

za pátele držela — vše to když na mne doráželo

a mysl moji tížilo, našla jsem v spisech svých lí-

stek, na nmž poznamenán byl plán k „Babice"

již od tí let. tu s vtším a vtším zalíbením, a

jako njaká ata morgana zane tu pede mnou
vystupovat luzný obraz údolíka, do nejmenších

podrobností, a v nm tichá domácnost Proškovic

rodiny, v níž babika hlavní osobou. — Nemohu
to ani povdít, jak mne tenkráte vzpomínka ta,

unášejíc mne z trudu života do utšených dob

mládí, umírnila, potšila. S chutí pustila jsem se

do práce; Hbost moje na osob babiky je vinna,

že jsem na ostatní osoby mén se ohlížela a tak je
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nelíila, jak by se patilo. Také panuje v „Babice"

pílišná leckdes rozvlánost, a mnohé, mnohé ješt

chyby má, ale jak jsem již ekla, po druhé s ním
lepším se vytasím. —

Chybí, milý Ivane, vyšší vzdlání u mne, a pak

bych mohla již nyní lepší práce vydávat, ale tak

jsem musela bídn se domáhat toho, co vím, a skoro

jen sob sama vše dkuju. —
Ale co není, bude — silu mám i vli, pro bych

zoufala — že se ješt mnohému nenauím, co mi

teba vdt? — Zvlášt cestovat musím, a chci

ješt letos se nkam podívat. Poznat a popsat

co možná zevrubn národní život Slovan, to mj
úel, a k tomu nevyhnuteln teba oitého pesvd-
ení a zkušeností. —
Až budeš íst v „Perlích"** „Karlu", piš, jak se

Ti líbila. V tom zpsobu psány i „Drotai", co

jsem chtla Vám poslat. — Mužovi se nelíbí, že

se tak zcela oddávám spisovatelství, radji by

vidl, abych virtuosní hospodyní byla. Nahlížím,

že bychom šastnjší byli, a že on šastným se

cítit nemže, nemaje ženu, jak by si pál, ale ne-

mohu si pomoci. — Není to prázdné slovo, v,
že nemohu — v hospodáství jsem pouhý bezdušný

stroj. Já musím psát ; když jsem mnohdy mrzutostí

sklíena, jak sednu k práci, zapomenu vše a žiju

v jiném svt, ba nkdy zapomnla bych na jídlo

1 na spaní, kdyby mi dali; ovšem jsou také dni,

kde pranic nepíšu, že mám hlavu jako zabednnou,

anebo jak nyní, když mne touha pohání pod širé

nebe, kde bych se celé hodiny nejradji v zelenu

148



válela a nic nedlala, leda se rozkošn bavila s n-
kým, kdo m mil. Vi, Ivane, Božena je lehko-

myslná; ale pej jí tu lehkou mysl, kdyby té nebylo,

ona by dávno nežila — anebo v blázinci. — Jsou

i u mne, brachu, chvíle, kde omrzelost svta každý

jiný cit zapuzuje. —
Proces mého muže posud neukonen — vlastn

nerozhodnut — a toužebn na to ekáme. — Jak

se to rozhodne, to nevíme ovšem, ale doufáme, že

snad ne zle, an nemají zac trestat. Dti mám tak

dalece zdrávy, Karel, co je zahradníkem — sesílil

za ten rok, co pi práci je, ku podivu. —
Tším se, že i Ty i rodina Tvoje zdrávi jste;

peju Ti také tu pohodlnost Tvoji, ale kdyby to

mohlo býti, vyštípala bych t z ní pece trochu. —
Nyní máš snad práce trochu s „Koledou", ne?

Noviny, co by t mohly tšit, zajisté Ti Hynek sd-

luje, beztoho to za mnoho nestojí. Slyším, že

i v Brn má almanach*^ vyjít, velmi skvostný —
je tomu tak? — Bu zdráv, a pamatuj na upím-

nou Tvoji pítelkyni B.

„Božena Nmcová nikdy nepestala Helceleta s láskou

vzpomínati. Také on, když minula již obava, že by pátel-

ský svazek jejich stal se „sentimentálním románem", po-

sílal po Hanušovi pozdravy, prosby o literární píspvky,

tu i tam list a s úsmvem, pozdji i s úsmškem vzpo-

mínal minulosti, ale dalším schzím se, jak se zdá, úmysln
vyhýbal.* (Kabelík, 142.)

13. ervence 1855 píše na p. Hanušovi ironicky:

„ím jsem Slezin" ublížil? Zajisté jen nedbalostí ne-

omluvitelnou, neodpovídaje na švitoivé dopisy její." —
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R. 1856 posílá Nmcová Helceletovi do „Koledy" povídku

„V zámku a podzámí" a slovenské pohádky o „Kovladu"

a „Vífazkovi", pTi té píležitosti nedovedla ve smutných
onch dobách, kdy ustával i její styk s mladšími literáty,

potlait touhy, aby mu s dvrnou upímnosti nepsala.

15. Nmcová Helcetovi.

V Praze dne 19. ervna 1856.

Drahý Ivane I Nehnvej se, že Ti tu povídku ^'' tak

dlouho neposílám
;
píina je ta, že jsem chtla porto

uspoit. Známý jeden chystá se už dávno do Brna,

vždy: „pojedu, již pojedu", a posud nejede, donucen

k tomu okolnostmi. Tak se stalo i elakovskému,*®

který Ti s sebou rukopis posílá.

Myslím ale, Ivane, že jsem si mohla zásilku uše-

tit, ne snad proto, že byste ji nevzali, ale že je

dlouhá. Šlakovitá vc, že já se dám mnohdy svést

k zbytené rozvlánosti. — Peti si to — a není

látka ani vypracování práv nic zvláštního, myslím

pece, že by se to hodilo. Dovolím Ti také co zby-

teného vynechat, nebo na Tvj úsudek mohu se

spolehnout, a vím, že mne nebudeš ani chválit ani

hant bez píiny.

Tedy chceš-li si to zkrátit, zkra, aby to bylo, jak

si peješ, ne-li ale, pošli mi hned nazpt — dala

bych to nkam jinam. To víš, že lovk od litera-

tury se živící hrozný bídák. — Spolu Ti posílám,

kdybys povídku nepijal, dv „pohádky slovenské",

které jsou hezké a originální, jen nech i ty slovenské

výrazy v ei, jak jsou. — Myslím, když ne jedno.
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že budeš moci upotebit druhé; — neboj se však,

že bys mne urazil, nepijma nieho. Vz, že já této

marnosti prosta jsem. — Jest-li si povídku ale necháš,

tedy T prosím, bude-li Ti možná, abys mn alespo

ást honoráru naped dal. Nemusím se tuším omlouvat,

pro to žádám; — podržíš-li ale jen pohádky, tedy

to nech, nebo ty bez toho málo obnášet budou.

Chtla jsem ješt jednu pidat, ale nevím, jestli beztoho

njaké nemáš.

A jak se máš milý? — Já se o Tob dovídám,

jen u Hynka, a to vždy jen, když Ti úd rodiny pi-

bude neb ubude, mn to Hynek oznámí. ^ Že ale

zdráv jsi, to s potšením slýchám. — Moje okolnosti

se o mnoho nezmnily, — le že jsem našla v paní

hra. Kounicové** píznivkyni, která se chce co možná

o moje materielní blaho starat. — Již jejím pii-

nním vyjednáno, že pojedu na zaátku budoucího

msíce ven do Poíí na Sázav, ti míle od Prahy,

kde mohu ti, tyi msíce pobýt, i s dvma dtmi
(chlapec ovšem teprv o prázdninách pijde ven).^^

Až se vrátím, chtjí tuším cosi vyjednat, abych mla
v dom jedné hrabnky byt, teplo a moji stravu a za

její spolenici platila. — Také chtjí pro mne vy-

moci lepší honoráry. — Nu nevím, zdali ty krásné

plány, jež by mi ovšem samostatné postavení slibo-

valy, se uskutení, já se, abych ti upímn ekla,

ani z toho netším, ponvadž se mi to zdá nemožné,

abych já kdy z té bídy života vylezla, a bezstarostn,

alespo spokojen živa býti mohla. Pijímám však

vše s vdností, tím radji, an je to dáma, která

umí dávat, aby lovka tím neponížila, — av mi,

151



Ivane, — to není každému dáno. Nic, pranic, žádné

odiikání, žádné strádání nebylo mi obtí, ale když

jsme mnohdy takového ponižování snést musela pro

rodinu — to mi bylo tuze trpkou obtí, a posud mi

krev ve, když vzpomenu. Ale k emu o tom mluvit . .

.

Karla mám v Nmcích v Saganech — kde je matka

i sestry a bratí — je v knížecím parku pomocníkem
a má 15 fl. c. m. msín. Zde byl poslední as trochu

lehkomyslný, ale tamodtud slyším vše dobré. Cizina,

myslím, že mnohý škvár z nho vytíbí — je mladý

ješt, 16 let, a také doufám v jeho zdravé a nezka-

žené srdce. — Dory jede se mnou ven, také není

ješt úpln zdráva. Jarouš chodí do tetí tídy, ráda

bych, aby od budoucího kursu do reálky vstoupil. —

Muž je tu ješt, pišlo mu sice z Vídn, aby o službu

žádal, jak bude místo se 700 fl. uprázdnné v n-
mecké provincii; žádal také do Vídn, Štyr. Hradce

a Terstu, — ale posud nedostal odpov, bezpochyby

že není místo uprázdnné. Zstane zde do prázdnin,

ponvadž ven se mnou nesmí, a pak chce do Vídn
a tam trochu šturmovat. Má nyní platit njaké za-

staralé taxy a Vorschussy, a nedostává již po dva

msíce skoro nic. Je to divné živobytí mezi námi,

Ivane — nkdy je mi ho líto, a dlám si pedchzky,
že jsem tak píkrá — a když zase povážím tu jeho

slabost, neinnost, tu nesvdomskou lehkomyslnost,

zhnusí se mi. Já hledím, aby ml, co potebuje, a

kdybych mla, dala bych mu ješt více, žijeme v po-

koji, ale bez radosti. — A když je nkdy mrzutý,

jsem tichá a myslím si, vždy on má pravdu, že se

mnou šastný není — že nemá se mnou pražádnou
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radost, nyní, kde by mu bylo té rozkoše poteba,

aby se rozveselil — nebo tato povinnost manželská

je u nho základ všeho, a tu práv si nemže ani

hrozbou ani prosbou vynutit. Pro takového lovka
jako on je to ovšem hrozná vc, a já se divím, že

mne návidí, ale ono ho to ješt více dráždí, a tak bh
ví, jak by to dále mezi námi bylo, kdyby nebylo roz-

louení. — Snad až bude zamstnán, pijde do staré

koleje a nemaje mne ped oima, bude dlat, co díve

dlával, a u mne snad smaže as nepemožitelnou

ošklivost, která mi nedá poslouchat, co páni pátei

pikazují. A pec bych ráda nkdy v tom chrámu

Venušiném obtovala, oh, velmi nkdy toužím, a všecku

sílu sebrat musím, abych se pemohla, ale to víš, lo-

vkem být a lovcký cit ukázat nazývá svt

híchem. Hynek mi ovšem neví, jemu zdá se to

nepochopitelné, abych já, majíc dosti k tomu píle-

žitosti, neužívala ani s mužem, ani s kým jiným,

eho si tlo peje a co k životu úplnému náleží.

A pece tomu tak, a výše roku již. — Ze prý bych

byla blázen. — Možná, ale mám se snad kompro-

mitovat, to by mi ješt více nadali — já si jen lo-

ského roku zauliníkovala, — aniž to vše mlo hlubší

podstaty — a dost jsem zkusila od jedovatých hub.^^

— A pak já neznám ani jednoho muže, kterému bych

si troufala íci: „Popej mi rozkošné chvíle v tvém

nárui!" — Každý by mi ekl: „Jdi, híšná Magda-

léno I" — Já myslím, že bys i Ty mn za zlé to po-

kládal, mn i každé žen, jak tedy jiný. A konen,
co je do všeho, kde není jakási harmonie neb za-

líbení vespolné. — Robota jako robota! Dobe, že
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ješt mám tolik zamstnání, a že mne podobné my-

šlenky nemohou dlouho pronásledovat. —
Zdráva tak dalece jsem, ale slabá a nemám zdravou

barvu, což piítám pílišnému sedni. Venku se snad

zotavím. A kam Ty letos hodláš? Nenavštívíš Prahu?

Kdyby se tak stalo, pijela bych též — mám do-

stavník tamodtud též zdarma a leckdy se do Prahy

podívám snad. Hynek snad pojede do Gmunden, a to

mu vru závidím. — Já chci na podzim do Pruska

k matce, a tším se na Drážany, akoliv jsem tam

již byla, pece jsem z obrazárny málo získala, an

jsem všeho všudy dva dni se tam zdržela.^^ — Chtla

bych jednou s Tebou nkam, Ivane, a myslím, že

bychom dobe spolu vyšli. — Ty si naíkáš, že stárneš,

Ivane, ale nedje se to jen tob. Kdybys mohl mne
nyní lépe seznat, vidl bys ten rozdíl, jaká jsem

byla, když jsi mne poprvé vidl !^^ Ivane, tenkráte

jsem byla velmi divá a nerozumná — a kdybychom

byli v jednom míst bydleli — byla bych sebe i Tebe

nešastnými uinila, v. Já posud nesnesla bych

vedle sebe jiné, mající stejného se mnou práva, a jakž

tehdáž!^* — Dobe, že jsme se málo vidli, tak se

alespo mezi nás nic nevetelo, co by nám památku

pokalilo, a památka na Tebe je mi tak milá, že Ti

to povdít nemohu. To nkolikeré potkání se s Tebou

jsou sladké melodie, které lovk, putuje svtem, tu

a onde zaslechne, a které se mu tak do mysle vryjou

s veškerou svojí lahodností, že ho po celý život pro-

vázejí. — Mladá jsouc, tropila jsem híky, v hrdém

nerozumu odmítla jsem mnohé šlechetné srdce, ale

nyní je mi toho líto. — Já vidím nyní, že to pece
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jen nejkrásnjší, a bez ušlechtilého srdce, (nebo

citu), že nespasí ani rozum, uenost, krása, ani což

jiného; omámit mže to vše, i mne ty vlastnosti

u mnohých omámily, ale netrvalo to dlouho a ne-

zstalo po tom v srdci ani památky — ale kdy

i srdce mne zajalo, tu zstala i stálá památka, a tak

u Tebe, Ivane! —
Jak se Ti líbí Pohorská vesnice? i jsi neetl?

— Nevím, jak bys spokojen byl. Byla bych Ti ji

poslala, ale nevyjednala jsem si exempláry, myslíc,

když to jako pokraující svazky vychází, že by mi

to neradi udlali, a tak jsem si i tch nkolik pro

domácí koupit musila. — Nyní pomalu sestavuju

„Cestopisné obrázky z Uher" a mezi tím musím

nkteré menší vci pracovat a pohádky psát, po-

nvadž jich ješt mnoho mám a ráda bych s tím

pokraovala. Hrabnka míní je vydat na vlastní útraty

skvostn, a v Lipsku by je rádi do nminy peklá-

dali. Já se ale o takovou slávu, mít jméno v n-
mecké literatue, nederu, a v mi, Ivane, jakkoliv

bych co ženská trochu té marnivosti mít mla, že

jí nemám za mák. — Vždy se stydím, když mne
muži, jako na p. Palacký, chválí, protože pece jen

vím, jak málo vím a mohu pi svých nedostaitel-

ných vdomostech. To plánm o vtších dílech, když

v hlav se snovají, vždy zasadí smrtelnou ránu.

Piš tedy, Ivane, hned, prosím T, ale piš, a kdybys

poslal, pošli vše pod adresou Hanuše, víš pro.

Pozdravuji tebe i milou Tvoji rodinu. Bu zdráv

a pamatuj mile na Tvoji B.
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16. Helcelet Nmcové.

(Odpov k pedešlému.)

9. ervence 1856.

Milá Boženo! Posílám ti zde dvacet zl. k. m. co

ást honoráru za povídku „Na zámku a v podzámí",

kterou Mat. Moravská pro Koledu pijala, jakož tuším

i dv zajímavé slovenské pohádky, bude-li místa.

Jakmile se dotiskne, vypoítá se honorár a zašle se

Ti ostatek. Povídka mne velmi zajímala a bude též

bezpochyby naše tenástvo. Mistrovská živost líí na

na valech, jako to pi všech Tvých Dorfgeschichtách.

Mén zdailé tuším jsou vci, týkající se všech tíd

vyšších, akoli jsi moude volila šlechtu nedošlech-

tnou. Kritiku bližší snad kdysi povolanjší Matouš

pronese, až to bude vytištno, aniž snad ho bude

teba k tomu vybízeti. Práv, jako vbec s nezmen-

šeným zalíbením inívá, podává v Mor. listu posudek

o „Pohorské vesnici", kterou já sice ješt neetl,

ale co nejdív íst budu.

S potšením jsem z listu Tvého zvdl, že se Ti

vítané sblížení ku hrab. Kounické pihodilo, z nhož
peju i doufám, aby Ti mnoho dobrého zkvetlo. Za-

jisté i pobytí na venku Ti bude na nejvýš prospšné

;

zimy naše dlouho trvají a jest poteba prchlého léta

rychle použíti, aby lovk potužený na zimu se pi-

pravil. Bohdej i konen muž Tvj do njaké koleje

pišel, kdež by dlouhotrvalý „výminený stav" jeho

se ukonil ; z poádného zamstnání a úadování zase

mu více spokojenosti mysle vznikne. — Co se týe
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Tvých lamentací, za kterými neomyln notný kus

tveráctva vzí, nepustím se ani do rozjímání ani do

pathetického tšení; jakž takž lovk pedce vyjde,

jen když je zdraví a pojištnost njaká o vci pánovi-

tjši, jichžto nedostatek tuším lovka nejvíce do poroby

uvrhuje. Ty ostatn veliké náklonnosti k trudnomysl-

nosti nemáš a na hustou krev netrpíš? Neni-liž

pravda ?

Zdali letos do Prahy pijedu, naprosto se nepo-

dobá, i aspo o tom ješt pranic nevím. Hodlám

s mým Ctiborem, jde mu na 13. rok a odbyl letos

druhou gymnasiální tídu, v srpnu do Vídn zajeti

a odtud drobet po Dunaji vzhru a drobet, jen asi

po kraj, do Alp do Solní komory. Dál penz ne-

staí. Bude mu to ponkud na vzdlání, spatiti

parolod a ten svt za našimi humny, a mn trochu

též na vyraženou. Doma umírají lidé; trochu pro-

vtrání jest mi potebné jako ryb vody. Peju Ti

tolikéž, dostane-U se ti zajeti, jak píšeš, do Drážan

a dále. Divil jsem se nevda, že Ti ješt matka žije

a píbuzných více.

Peju, abys i z cesty jakož i z prospchu svých

milých dítek mnoho potšení užila. Takové pohnutí

mysle bude Ti novým pramenem hojných látek

a obraz ku pracím Tvým. Se srdeným pozdravením

Tvj starý Ivan.

Akoliv Helcelet Nmcové nevyhledával, setkávala se

s nim snad pece pi jeho návštvách v Praze. Positivní

doklad o jednom shledáni v srpnu 1857 máme v jejím do-

pise mužovi z 20. 8. 1857 (Vávra 262): „Je tu Helcelet

z Brna na nkolik dni, byla jsem s nimi (Hanušovic totiž
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a on) dvakrát na veei. Také hodn sestárl, ale dobe vy-

hlíží; je to dobry lovk a milý, ten si také zstává vždy
vren.* —

Vzpomínka na Nmcovou u Helceleta posléze tak vy-

bledla, že v jeho korespondenci s Hanušem o její smrti

není ani zmínky (!!). Jen v dopisu z 16. kvtna 1866, tedy

tyi léta po smrti, vyskytuje se jediné místo, tykající se

jejího hrobu. „I ubohé Boženy i Náprstkových lip mohu
jenom litovati . .

.*

I pátelství s Klácelem vzalo znenáhla za své, a pouze

s rodinou Hanušovou, kdyžt píina Hanušovy žárlivosti

pominula, zstala Nmcová až do konce života v pátelských

stycích.

Význam Klácelovy družiny a vliv, kterým navzájem na

sebe psobili lenové bratrstva, podrobn vylíil Jan Ka-

belík v lánku nkolikráte uvedeném. Cituji z nho zde jen

to, co se týká Nmcové a Helceleta. „Hlavn piinnímlen
bratrstva založena a potom po osm let (1851 až 1858) za

znaných nesnází vyplována byla Koleda, kalendá, jenž

cílevdomým pouováním tenástva náleží mezi nejlepší

naše vbec. Hlavním, pozdji jediným poadatelem Koledy

byl Jan Helcelet, rádcem a kritikem jeho Klácel.

Tento do kalendáe pispl nemnoha jen lánky, Hans-

mann pouze nkterými drobnostmi. Nejvýznanjší práce

naukové v Koled pocházely z péra I. J. Hanuše, jako nej-

cennjší belletrií obohatila Koledu B. Nmcová. Od ní je

v Koled na r. 1852 Viktorka, r. 1853 Baruška, r. 1857

V zámku a podzámí s pohádkami o Víazkovi a o Kovladu

a v poslední na r. 1858 patero srbských pohádek ze ztrace-

ného potom pekladu sbírky V. St. Karadžie. Helcelet jako

redaktor byl tu zpravidla prvním jejím písným a bystro-

zrakým kritikem; tak pi ^„Viktorce* i »V zámku a pod-

zámí*, kde pkn postehl slabiny autoriny pi líení

šlechtické spolenosti.

Helcelet vzdaluje se od B. Nmcové, nevyužil dostatenou

mrou svého vlivu, aby od ní získal hojnjší píspvky,

které by byly valn zvýšily cenu Koledy a nad to ješt
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hmotn prosply autorce v její tísni, ježto Koleda platila

honoráe na svou dobu skvlé. Pímo nesrdené bylo r. 1855

zamítnutí povídky Drotar, která potom znovu zpracována

v Pohorské vesnici. Jakkoli neznáme pvodní podoby této

povídky, pece možno tvrditi, že by byla pedila nad mnohé
z tch prací, které bylo asto pojmouti do Koledy pro ne-

dostatek lepších. A pece B.Nmcová se nehnvala; jenom

bolestná trpkost mluví ze slov jejích, že jí shovívání po-

teba, aby si lásku pátel a známých udržela.*

Co dodává její lásce hlubokého etického pozadí, to
opravdovost, s kterou ešila každý svj erotický vztah.

Nmcová napsala v dopise Karlovi z 5. února 1860 (Ge-

bauerová, III. díl Korespondence str. 163), že by byla záhy

od muže odešla, kdyby nebylo dtí bývalo.

Byla by mohla sen ten uskutenit, kdyby byla nalezla

muže, jenž by byl ml odvahu celému svtu navzdory žíti

s ní, založiti nový život?

Nemožnost takového ešení nebránila jí, aby ho nehledala.

Kdysi, zdá se, oekávala, že Nebeský založí si existenci

a umožní obma spolený život Mužové, k nimž ji zavedla

touha po pravé lásce a po ideálu, nebyli — a nedím reky,

avšak, jako v pípad Helceletov a i Jurenkov, nebyli jí

ani hodni.

Nedostalo se jí štstí, které osud poskytl její pítelkyni

Karolín Svtlé a které Svtlá zahodila, aby I yla milována

mužem, jakým byl Jan Neruda.

Nmcová nehledala v lásce snad krásné dobrodružství,

chvíli opojení, hašiš, nehledá v ní jen rozkoš, útchu
v smutném osudu, ona hledá nový život, založený na pravd,
na harmonii nitra, na duševním spíznni, hledá trvalý

svazek, odpovídající požadavkm srdce i pírody. Chtla
by se vysvoboditi z poroby a lži, kterou bylo manželství

s mužem nemilovaným, a není její vinou, že toho nedosáhla.

To jest hluboce mravním pozadím jejích milostných episod,

o kterých obmezené duše soudí, že lépe by bylo pikrýti je

shovívavým mlením, a pro nž dosud házeno bývá po jejím

jmén blátem klevety.
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Chceme-li užíti v jejím vztahxi k Helceletovi hellenskéno

mítka — Helcelet byl ctitelem antiky a olyrapických ra-

dosti — bylo to, co Helcelet vi Nmcové pocítil, pouze

vzplanutí smysl — Afrodite — kdežto Nmcovou ovládal

Eros, mocný bh, zachvacující celého lovka, veškeru jeho

bytost. Nmcová byla erotikem v onom vyšším smyslu —
Helcelet nikoli, ba nebyl snad ani takovéto lásky schopen.

ádkami jejích dopis dýchá sladký cit, který se bojí píliš

propuknout a se rozlít a radji tlumí svj projev, aby ne-

byl sražen nazpt.

Je-li bolestné, že tato nejsilnjší váše Nmcové nedošla

ohlasu, jest dvojnásob tragické, že se jí, v níž bylo tolik

tepla a lásky, dostalo po stran ješt posmchu, a to se

strany muže, který byl osobností nesporn vynikající.

Jeho dopisy psány jsou vybroušeným slohem, oplývají

duchaplnými obraty, mají povýšená stanoviska, svdící
o nevšedním rozhledu a pronikavosti. Umlá, široce roz-

vtvená obvtí, jimž pouze nkde ponkud vadí staromodní

dikce, stavna jsou plánovit a smují k zamýšlenému

a dobe odváženému úinku, jehož dostihují bitce a jakoby

letmo.

A pece — tato noblesa má kaz, prýští více z rozumu

než ze srdce, tento gentleman má chladné nitro, nedostává

se mu oné šíe citu, jež dovede vše obsáhnout, jeho vý-

mluvnost spíše osluje, než dojímá. Mužský egoism za-

tlauje u nho nhu a soucit. Na erotiku i na ženy po-

hlížel dosti cynicky, jak vysvítá z jeho korespondence s Ha-

nušem. Dobrému vztahu k Hanušovi obtuje i dvrné do-

pisování s Nmcovou.
O milostných vztazích Boženy Nmcové s Nebeským

a Lamblem máme pomrn málo pímých zpráv — do-

pisv pak nemáme z tchto stykv žádných mimo nepatrný

zlomek, jenž dále bude uveden. Pomr k Jurenkovi ob-

jasnn jest sice dosti zejm z pozdjších dopisv eku
Bendlovi — ale i zde erotická korespondence je ztracena

nebo alespo dosud neobjevena.

Helceletv román s Nmcovou je nám úpln jasný, pokud
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snad jest to vbec možno. V jedné vci liší se tento román

od ostatních: Nebeský, Lambl i Jurenka žili v Praze —
významných setkání s Helceletem bylo jen dvé — Mniší

hora a Hory. Tím, jakož i okolností, že pátelství jeho,

sotva získané, záhy bylo ztraceno, a hluboká láska její

vlastn ani optována nebyla — vším tím nabývá tento

román jejího srdce onoho elegického zabarvení neukojené

tužby.

Ale harmonická bytost její nelaje osudu, že byl skoupý,

naopak, žehná mu za to, eho jí poskytl. Nejkrásnjší do-

pisy její arci jsou ty tam — ale i v dopisech zachovaných

dochází tato síla touhy výrazu nžným lyrismem, jenž p-
sobí dojmem hudebním.

Posteh tento dotvrzuje místo z posledního dopisu, jež

pro jeho dsažnost zde ješt jednou uvádím:

j!,Dobe, že jsme se tak málo vidli, tak se alespo mezi

nás nic nevetelo, co by nám památku pokalilo, a památka

na Tebe je mi tak milá, že Ti to povdt nemohu. To n-
kolikeré potkání s Tebou jsou sladké melodie, které lovk,
putuje svtem, tu i onde zaslechne, a které se mu tak do

mysle vryjou s veškerou svou lahodností, ie ho po celý

iivot provázejí."

* Františka Tebovského (Klácel byl rodákem z eské
Tebové).

* Podotýkám, že korespondence s Helceletem, obsažená
v tomto výboru, je úplná pokud dopisy máme. Sedm
dopis Nmcové, sedm Helceletových. Citáty z dopis Ha-
nušovi podle Kabelíkova vydání: „Korespondence a zápisky
Dr. J. Helceleta".

3 Cho dra Ignáce Hanuše. (V. Vávra.)
* Práce slavného ezbáe a sochae Václava Levého (1820

až 1870). (Vincenc Vávra.)
' Dr. Ignác Hanuš. (V. V.)
° Vrbíková, r. 1853 provdaná za Mat. Mikšíka. (V. V.)
' Srov. popis Žofie Podlipské v úvodu k jejím dopism.
^ Otiskl J. Lelek ve Zvonu 1921. Dopis ten z 2. ervna,

jakož i ze 14. srpna 1851 odevzdala mu dcera Nmcové
Dora, aby je otiskl až po její smrti.

* Med. dr. Fr. Rybika, léka v eské Tebové, pítel
Helceletv i Klácelv ; s drem Rybikou setkala se i Nm-
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cová naposled za pobytu svého v Litomyšli 1861, kdy pro-

dala mu svj poslední granátový náramek. (J. Lelek.)

^° „který, by již skoro sedmdesátiletý, byl takové
ušlechtilosti ducha, že a všecka pirozená velost opustila

tlo, neodmítal vzncovati se milostnými plameny".
" „pirozená velost tla".
" Za tak zvané „attické noci" (jaké slavíval Helcelet

s Hanušovými v Olomouci) v pedveer 1. máje 1848, kdy
z velkého poháru pili a kdy Laura spokojena s Helce-
letem pronesla: „Juž je on našinec!" (Dopis Helceletv
z 18./12. 50 - J. Lelek.)

*3 Helceletovo manželství pro naprostou duševní ne-

rovnost obou manžel dávno již nebylo niím více než
svazkem vnjším.

" t. j. na ženu Helceletovu.
" Zmínky o Hanušovi nasvdují tomu, že mezi ním a

Nmcovou odehrál se konflikt, jehož podrobnosti nejsou
zcela jasný. Helcelet tak málo si cenil lásky Nmcové, že

by jí byl i Hanušovi dopál, jak dále naznauje. Patrn
z toho dvodu, aby Hanuš pestal žárliti.

^^ Karoliny Ottové z Ottensteina, pítelkyn Hanušovy
a Helceletovy. (Kabelík.)

*' Bor v Chrastavicích u Domažlic.
'' Pohádka o Viktorce vyšla v Koled brnnské na r. 1852.
^" Jos. Nmec povýšen provisorn za vrchního komisae

a peložen do armot Balašových; od poátku r. 1851 byl

komisaem v Miškovci. Nmcová zstala v Praze.
21 Klácel.
" Služka.
23 Chorvatský básník.
2* Moly (|i,ó5?.aj) byla rostlina, kterou Hermes dal Odys-

seovi, aby odolal kouzlm arodjnice Kirke.
" Ostrov, na nmž nymfa Kalypso hostila Odyssea.
2° Není dochován.
2^ Nmcová v zim asto churavla.
2^ Onen nezachovaný dopis z 26. záí, na nmž dle slov

Helceletových „ervánková záe se rozkládala".
^^ Léil Nmcovou od listopadu.
3'' Nmec byl již l-ok v Miškovci.
31 Helceletoví bylo 39 let, Nmcové 31.
3^ Helcelet psal Hanušovi o pobytu na Horách zcela ote-

ven již 20. záí, jak jsem se zmínil. Svým neopatrným
hnvem Hanuš vzbudil u Laury žárlivost, že se i na as na
Nmcovou hnvala.

^^ Azbuka. Nejasné, asi „(na) Hor(á)ch".
3' Moravské noviny.
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3' Tuto Immermanovu satyrickou báse peložil Klácel.

Peklad je velmi svží a vydán byl J. Kabelíkem ve „Svt.
knih."

^° Matouš žil v kláštee.
3^ Leopold Hansmann (1823 až 1863), spoluredaktor „Mor.

novin".
^^ t. j., co psal Hanušovi o pobytu na Horách.
^° t. j. onu v závorce svrchu, k niž v originále vede šipka.
^° Týká se povídky „Drotai", kterou Nmcová potom

znovu zpracovala v „Pohorské vesnici".
" Babika.
^^ Ignác Hanuš.
^^ Nejstarší syn Nmcové zemel 19. íjna 1853.
" Almanach, vydaný J. Vrátkem na oslavu píjezdu cí-

sae Fr. Josefa a jeho choti do Prahy.
'" Nevyšel. (Kabelík.)
" Pezdívka, kterou dal Nmcové pro chorobu její, jež

pipisována byla slezin.
*'' Týká se povídky „V zámku a podzámí", která spolu

s pohádkami „O Víazkovi" a „O Kovladu" r. 1857 v Ko-
led byla otištna.

*^ Synu básníkovu Ladislavovi z prvního manželství.
*° Hr. Eleonoe Kounicové pipsala Nmcová „Babiku".
^^ Neuskutenilo se.
^^ Týká se známosti s H. Jurenkou.
'2 Roku 1852 doprovázela sestru Marii do Dráždan spolu

s Žofií Rottovou.
*^ Ped pti lety.
" Týká se ženy Helceletovy.
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Profesor Petr Mužák seznámil se s Nmcovou r. 1850,

když dlel na prázdnÍRách u svého otce, rychtáe ve Svtlé

pod Ještdem. Nmcová tenkráte žila v Liberci, a když

v záí navštívila Prahu, sprostedkoval její setkání s obma
sestrami Rottovými: Johanou, s níž se roku následujícího

zasnoubil, a mladší Žofií. K Rottovým ji doprovodil Franta

Šumavský.

V životopise pítelkyn, jejž Žofie Podlipská sepsala, vy-

líila velmi poeticky a živ toto prvé setkání:

„Bylo záijové odpldne. Chýlilo se již k veeru. Bydleli

jsme v Poštovské ulici v starodávném dom. Ješt ji vidím,

kterak vcházela do našeho obývacího pokoje, též starodávn,

avšak pohodln a dkladn zaízeného. Byl již ponkud
zatemnlý, ale venku bylo vše ozáeno veerním osvtlením.

Též ona byla mému oku jako záe padající v moje nitro.

Ticetiletá tehdáž nevypadala jinak než devatenáctiletá svží
dívka. Tak skvlá byla její ple, tak záící oko, tak štíhlá

a pružná postava. Jejím oblekem byl bílý klobouk, šaty

pískové barvy, kolem tla tsn piléhající, s asnatou sukni

a pes to erný aksamitový kabátek, pouze po boky sahající.

Bylo to nejvýše vkusné a elegantní. Její nádherné erné
vlasy byly podél skráni hladce sesány a v týle stoeny
jednoduše v ecký uzel. Tak vypadala ta podobizna její,

kterou mé srdce si zachovalo. V té podob žije v mé pa-

mti posud neseslabena plynoucím asem."

Ped vánocemi r. 1850 pisthovala se Nmcová nadobro

do Prahy, kdežto muž nastoupil místo v Uhrách. Ob dívky

vzplanuly vášnivým pátelstvím k mladé, zajímavé paní.

S poátku dvrnji se spátelila s Johanou, ale pozdji

rozdíl povah mezi chladnjší Johanou a impulsivnjší Nm-
covou pivodil, že pilnula dvrnji k mkí, útlocitnjší

a jemnjší Žofii, by byla i mén svérázná než Johana. —
V listopadu 1851 Nmcová tžce ochuravla; ejka, jenž

sám stonal, svil léení mladému nadanému lékai Dru

Dušanu Lamblovi, píteli sleen Rottových. Lambl byl o tyi
léta mladší než Nmcová. Po roztržce s Helceletem našla

útchu v milostném pátelství s ním.
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o vánocích pijel však manžel na dovolenou a vášniv za-

milovaný Lambl zažil zoufalá muka Wertherovské žárlivosti.

Když 7. ledna 1852 slavena byla svatba Johanina s Mu-
žákem, Nmec a Lambl byli svdky. Již tehdáž vyvolal

Nmec prudký výstup pro neopatrný Larablv list. (Zde 1.)

Nicmén nepestal se s ním stýkat, ac i pozdji na nho
žárlil. Do r. 1853 hojn se stýkala Nmcová s Rottovými

i Mužákovými. I dvrný styk s Lamblem trval až do to-

hoto roku; jeho týkají se i etné narážky v dopisech.

Postupem asu však mezi Nmcovou a Svtlou vzniká

ochlazení a pak i naptí, jež skonilo úplnou roztržkou.

Píiny byly tyto:

Svtlá, cítíc svou pevahu spoleenskou a vynikajíc nad
Nmcovou dkladností svého vzdlání, mentorovala starší

družku a radila jí stejn jako ejka a Purkyn k hlubšímu

sociálnímu a náboženskému studiu eského lidu, Sandovou
ji dávajíc za vzor. Nmcová však šla svou cestou. „Rovno-

váha mezi výtvarným prostedkem a obsahem charakteri-

suje její pozdjší práce tak nápadn proti pracem Svtlé."

(Tiile 183.)

Též dvrný styk s Lamblem vyvolával proti Nmcové ve

spolenosti upiatou náladu, klepy se pidružily a podrývaly

její spoleenské postavení. Svtlá, která s poátku stykm
jejich pála, pozdji z tchto dvod je ráda, že pomr,
jenž veejnost pohoršoval, byl perušen odjezdem Nmcové
do Uher, a blahopeje jí „k vítzství v tžkém boji a k ne-

poskvrnné vzpomínce v srdci". (Viz dopis 11.)

Že Nmcovou nesprávn posuzovala, zkreslujíc ji dle

svého mravního ideálu, tomu nasvduje krásná odpov
Nmcové (12.); necítí dosud malichernosti Johaniny, které

nyní bželo o jakousi „záchranu" pítelkyn, nechápe vbec,
kam slova její míí.

Pibyly však ješt motivy jiné, které vadily jejím stykm
s tehdejší pražskou spoleností mšanskou. R. 1853 octla

se neopatrností mužovou pod policejní dohlídkou, r. 1854

stýká se kamarádsky s Friovci, kteí byli ve spolenosti

proskribováni. Spoleenské postaveni její bylo podryto, na
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bývalou hvzdu hledla spolenost jako na paniku bo-

hémsky žijící, vydržovanou almužnami. Veškeré tyto píiny
pipravily pdu roztržce definitivní, k níž došlo konen
v lét r. 1854. Svtlá pinesla jí 25 zl., získaných sbírkou,

Nmcová však, odmítnuvši její žádost o soukromý rozhovor,

rozdlila se ped ní s mladým literátem — nejspíše Bend-

lem — jehož Svtlá nenávidla. Hluboce jsouc uražena,

vzdálila se Svtlá; Nmcová pišla se jí ješt omluvit.

Svtlá prohlásila, že jest jí nemožno Nmcovou dále na-

vštvovat, žádala, by Nmcová sama k ní docházela. Ta

vycítila, že pátelství Svtlé k ní ochladlo — a od té doby

ob ženy již se nesetkaly. Rozpor mezi nepatrností píbhu
a úplnou roztržkou, jež po nm následovala, nasvduje, že

Svtlé šlo o pouhou záminku, snad i vítanou. A pece tato

episoda jjikazuje jasn královskou štdrost Boženina srdce

a ryze evangelické bratrství.

Jedna z píin roztržky kotví i v protiv obou povah. Pes
to, že zbožuje Sandovou a sdílí s ní revoltu proti spoleen-

ským poutm, která tísní individiuum ve volném projevu

citu. Svtlá v praxi lpí na zachování vnjších spoleenských
forem, pedevším však na zachování morálky spoleenským
ádem stanovené, by i toto zachování bylo vykoupeno nej-

tžšími obtmi. Nmcová má mysl radostnou a lehkou,

krédem jejím jsou slova: „Milujte a budete spaseni!" (tyi
doby.) Je blízká pírod, poslouchá popud nitra, pezírá

spoleenské formy a bžná spoleenská morálka jí není

niím, obzvlášt pak, když velí srdce. Svtlá na p. zejm
odsuzuje porušení manželské vrnosti, by i láska a úcta

mezi manžely byly ty tam.

Tomuto názoru, ddictví to mšanského patricijského

rodu, dostála Svtlá pozdji dsledn ve své tvorb i ve

svém život. Zde, v pomru k Nmcové, jeví se již mnohem
díve v povaze její rys, jímž pozdji asto daí hrdiny svých

román : víra v nutnost obti a sebezapení, a to nejen ve pro-

spch skutených vysokých ethických hodnot, nýbrž zhusta

ve prospch spoleenských a mravních konvencí, pový-
šených na axiómata.
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Nmcová, rozešedši se nitern s mužem, pokládala man-
želství za zrušené, a jen dtem k vli neperušila vnjšího
úvazku. Nebyla by mu porušila vrnosti, kdyby nebyl její

úcty ztratil.

Svtlá zapsala si v dob mnohem pozdjší adu poznámek
o Nmcové, které byly uveejnny teprve r. 1912 ve „Sbor-

níku". Pes veškeré uznání vi zásluhám Nmcové, jež

v nich jest obsaženo, nasvdují tomu, že ani po letech

nevymizel u ní zúplna dávný hnv.
Žofie, zastírajíc vlastní píiny rozkolu, zmiuje se v úvodu

k životopisu Nmcové zcela povšechn o rozluce s pí-

telkyní: „Vinou nkterých osobností,* mé seste a mn
nepíznivých, byla jsem oloupena o velké štstí dalšího

styku s ní. Pes to však nekalí žádné nedorozumní mou
vroucí upomínku na tuto velkou a vzácnou ženu."

Na tomto míst musím ješt vyvrátiti kivé naení, že

roztržka mezi Nmcovými a Rottovými nastala proto, že

prý Nmcová Lambla Podlipské odloudila.

Podle výpovdi vnuky Podlipské, pí. Evy Vrchlické byl

jakýsi vztah mezi Žofií a Lamblem ped píchodem Nm-
cové; mladý nadaný léka vyvolal snad ve dvacetileté

dívce jakýsi dojem (snad i rodim byl vítán jako ná-

padník), pomr ten však zstal s obou stran zcela neroz-

hodnut a nevysloven.

Najisto nebylo na stran Zofiin citu, jejž by bylo možno
nazvati láskou. Když objevila se Nmcová a Lambl pro ní

vzplanul, cítila Žofie jakési roztrpení, ale vzácná a obje-

ktivní její mysl uznala, o Nmcová ji pedí, a pekonala

v sob ono poátení zklamání, vidouc, jak mocný cit oba

k sob pivábil, jemuž z daleka nemohlo rovnati sehnutí,

jež ped tím sama ve svém nitru pocítila.

Jak patrno, šlo v tomto pípad o delikátní vztahy srdcí,

jichž dlužno dotýkati se jen s nejvtší šetrností a zdrže-

livostí.

Lichost oné pomluvy vyplývá nejen z dvod vnitních,

nýbrž lze ji pímo zjistiti z dopis.

Velé pátelství obou sester k Nmcové bylo souasné
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s jejím vztahem k Lamblovi, jenž trvá od konce r. 1851

až do jara 1853, kdy teprve zaíná se obrat. Nejen že tato

láska nebyla tajemstvím, nýbrž ob sestry tomuto pomru
po celou dobu pály. Nemohla tedy láska Nmcové k Lam-

blovi býti píinou roztržky mezi Nmcovou a Svtlou,

která prý, jak k stáru sama tvrdila, nemohla Nmcové od-

pustiti tento hích proti seste. Úplnou lichost tohoto na-

ení lze dokázati z vlastních jejích dopis Nmcové. (Viz

zde dopis Svtlé z ledna 1852, dále z konce dubna 1853.)

I dvody vnitní vzpírají se tomuto názoru. Byla by

taktní a jemnocitná Nmcová, jež dle výroku Podlipské

mla v krajní míe nejkrásnjší vlastnost, že umla plakati

se smutnými a smáti se s veselými, vylévala Žofii své

srdce a psala z Uher o svém stesku po Lamblovi, kdyby

Žofie byla Lambla prvotn milovala? (Viz dopis 13. zde.)

Žádné svdectví, by osoby zdánliv sebe zasvcenjší,

nemže býti vrohodnjší než samých osob zúastnných.

Z nho vyplývá, že ona tradice, pocházející od Svtlé

a Elišky Cardové, sestry Lamblovy, musí býti uvedena

na pravou míru a že mezi Lamblem a Žofií vážnjších

vztah ped píchodem Nmcové nebylo. *

V listech Nmcové, psaných Žofii, zachycena jest lí-

beznost a dvrnost ženského pátelství i okouzlení z lásky

k Lamblovi. Tyto city a nálady prolínajíce se navzájem,

tvoí jedinený pel tchto dopis. Vycitujeme z nich var

a kypní srdce píliš plného, sladkost lásky nesmírn
nžné — ale vše jsou jen nápovdi, vše jakoby zakryto

opalisující mlhou.

Zejména posledními temi dlouhými dopisy (13., 14., 15.)

plyne jednotný proud nálady : tesknost a melancholie z roz-

chodu s Dušanem, lítost z tolikera zklamání slévá se s ode-

vzdáním v osud, plným sladké moudrosti. Sny a vzpomínky

na krásné okamžiky minulosti krášlí tuto cestu, po níž kráí

8 nadjí a silou bytosti, která se nikdy nevzdává a diso-

nance života ve vlastním srdci vyrovnává v harmonii.^

Se Svtlou Nmcová již nikdy osobn se nesetkala, se

Žofií však setkává se ješt pozdji. Pí ermáková-Sluková
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sdlila mn ást nedatovaného dopisu Podlipské, jejž klade

do roku 1859 nebo 1860. Pise v nm, že Nmcová ji navští-

vila. Z obsahu však je zejmo, že styk tento byl asi velmi

zdrželivý. V životopise Nmcové zmiuje se Podlipská toliko

o jediném setkání, a to po návratu jejím z Litomyšle, patrn
tedy po vánocích 1861. Krátce ped smrtí vyhledala prý

totiž Nmcová pomoci dra Podlipského a shledala se s dáv-

nou pítelkyní. Podlipská byla zniena, vidouc ji tak zm-
nnou strádáním, a ob zaplakaly.

Podle svdectví staré služky Boženy Nmcové, u níž

informoval se p. Josef Lelek, byla však Nmcová po návratu

z Litomyšle tak sešlá, že z domu již nevyšla. Snad se Pod-

lipská mýlí a ve skutenosti navštívila ji sama.

Roku 1891 vydala životopis Nmcové a postavila tím

pítelkyni krásný a dstojný pomník, by i po stránce doku-

mentární je nutno posuzovati jej opatrn a kriticky.

„Pátelství Nmcové s Lamblem bylo však vrné a pe-
trvalo první vášnivé zaujetí, nezmnilo se pak, ani když si

byli vzdáleni, až do jeho odchodu na Rus." (T. 194.) Ponvadž
však korespondence jejich dosud nebyla objevena, jsou po-

drobnosti vzájemného jejich pomru ješt zahaleny v temno.

Vedle narážek v dopisech vrhá krásný lánek pí Toucové-

Mettlerové (Sborník 320) trochu svtla na jejich pátelství.

Obsahuje vzpomínky pí Cardové, Lamblovy to sestry, a pro-

zrazuje nhu a takt jeho vi osob Nmcové i pochopení

pro význam její. Zdá se však (srv. dopis 13.), že ochladnutí

díve nastalo u nho.
Lambl získává ješt více naší sympatie, srovnáván jsa

s Helceletem, svým pedchdcem, a s Jurenkou, s nímž
Nmcová seznámila se po nm.''

1. Dr. Vilém Dušan Lambl Božen Nmcové.
Psáno asi koncem r. 1851.

[Jest to dvojlistí vytržené ze zápisníku, hust popsané

tužkou na všech tyech stránkách. Bylo nalezeno v tobolce
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Josefa Nmce. Lístek padl asi Nmci do rukou. Je psán

spšn, tím zavinna ást pravopisných i mluvnických po-

klesk.]

Vše se (!) ulehlo a raduje se a tší se v objímání

drahého tla — snad i Vy jste nyní obejmuta, kdož

ví! Žádný neví! — Já bych plakal, kdyby jemný

cit ješt njakou ozvnu v mém nitru nalezl, ale já

co slimák v zim srdce své kamennou klapkou uzavel.

Chladný rozum co ostrá vichice nejladnjší poezie

mého žití se dotýkal, arci nebyla o mém ideálu

ješt zmínka inna.^ Ale praktinost, touha všech

všedných duší, m moí a snad mne v krátkém

ase umoí; duch mj dostal opt olovové nohy,

kdežto ješt ped krátkém ase (tak!) smle se za

Cherubem, který k nebesm ku sláv mil, odvážil.

Já nyní budu opt pracovat, ale beze vší jarosti,

bude to opt namáhání zoufalce. Jeden milostný

pohled, jedno laskavé slovo by bývalo s to mé kleslé

síly oživiti, však marné bylo mé ekání, marná má
snaha. — Kýž by mi bylo jen jedno okamžení, jakých

už jsem na tisíce promrhal, dnes bylo popáno —
Tempi passati. Co jednou Chronos nenasytný pohltil,

to nevrátí více. Sestra nepišla, bude to jednotvárnost

a skorém se mi zdá, jakož kdyby se byly všechné

pekelné moci proti mn spikly. Jedinká novina m
rozveselila, a ta jest, že jistou ondy mn milou

osobu nco potkalo, co si za velké neštstí pokládá,

a takto se osud za mne tam mstí, kde mi vlastno-

runí msta není popána. — asto ti nyní budu

lkáti a co bych se ped mužem stydl íci, to Tob
eknu. Ty nyní budeš mým nejvelejším bratrem.
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Není to pouze materielní váše, která m k Tob
poutá, není to pouze obdivování slepého, kterého

Tvá sláva enthusiasmiruje, ne, je to mnohem vzne-

šenjší cit.

Já celou lidskou slávu za nic nedržím a te
teprv mám sám ped sebou úctu, neb jsem „jetzo

unendlich elend", a pece to mužnj snesu, než jses

to snad i Ty sama kdy domnívala. Spi sladce, teba
i v náruí jiného. Und hast du mich vergessen schon,

So wiinsch ich Dir kein bosen Lohn. Snad bych i to

dnes chladnokrevn snes. Spinkej sladce, sni lib,

a pohraje-li ve snu lehký úsmch okolo tvých rt,

nech platí tvému tušení . .

.

2. Nmcová Žofii Podlipské.

28. Jedna 1852.

Ah, što cu, što cu! —
Ne spavam nocu.

Sre mi gori.

Muka me moi.

Umreti hocu

Za tobom, dušo.^

Chtla jsem Vás vidt, než odejdete do bálu, zvláš

po tob, ty Ijubicice moje drahá, toužím, ale dostanu

návštvu, pí Hanušova. Možná, že ji doprovodím

dom, a že pjdu okolo Apolla,' až ty budeš jako

víla vznášet se v náruí — možná že medvda,®
ne? — Dnes je mi zase hloup — pracuju celý
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den a pece nemohu dopracovat se svobodné roz-

vahy — myšlenky neblahé pronásledují mne co erní

diblíci a ostrými šípy mne bodají — ráda bych se

jim vysmála, kdyby mn nestály slzy v oích. —
leh werde wahrlich sentimental— Nuže tedy s bogom,

vzpome na mne, až budeš tanit — že já se kou-

kám na hvzdy a že mi je tuze líto, že si nemohu

také zatanit — já bych radši kídla, bych zalett

mohla daleko — daleko — anebo koníka ohnivého,

který by mne jako stela unášel pes hory a doly

— co jen budeš dnes o mn si myslit!

Pošli mi pislíbenou báse, máš-li ji pi ruce;

líbám všecky. Raduj se a zpome, dušo, i na mne.

B.

Ano; jestli uvidíš Dušana, ekni mu, aby pišli

zejtra, jestli se jim líbit bude — že jsem doma —
ponvadž návštvu, zítra ekanou, dnes mám. Kdyby

nepišel, pišla bych k Vám ; snad pece až na veer,

a se dobe baví. Líbám oi Tvé, milá Ty dušo draga I

Navzájem posílám Ti báse Heineho:

Ein Fichtenbaum steht einsam

Im Norden auf kalter^ Hoh',

Ihn frieret; mit weisser Decke

Decken ihn Eis und Schnee.

Er tráumt von einer Palme,

Die, fern im Morgenland,

Einsam und schweigend trauert

Auf brennender Felsenwand.
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Mir tráumte von einem Konigskind

Mit nassen, blassen Wangen.

Wir sassen unter der griinen Lind'

Und hielten uns liebumfangen.

„leh will nicht deines Vaters Thron,

Und (will) nicht sein Scepter von Golde,

leh will nieht seine demantne Kron',

leh will dieh selber, du Holde."

„Das kann nieht sein," spraeh sie zu mir,

„leh liege ja im Grabe,

Und nur des Naehts komm' ieh zu dir,

Weil ieh so lieb dieh hábe."

3.

Mein Liebehen, wir sassen beisammen,

Traulich im leiehten Kahn.

Die Naeht war still, und wir sehwammen
Auf weiter Wasserbahn.

Die Geisterinsel, die sehone,

Lag dámmerieh im Mondenglanz

;

Dort klangen liebe Tone

Und wogte der Nebeltanz.

Dort klang es lieb und lieber

Und wogt es hin und her;
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Wir aber schwammen voriiber

Trostlos auf weitem Meer.

Aus alten Máhrchen winkt es

Hervor mit weisser Hand,

Da singt es, und da klingt es

Von einem Zauberland:

Wo grosse Blumen schmachten

Im goldnen Abendlicht

Und zártlich sich betrachten

Mit brautlichem Gesicht —

Wo alle Baume sprechen

Und singen, wie ein Cho,

Und laute Quellen brechen

Wie Tanzmusik hervor; —

Und Liebesweisen tonen,

Wie du sie nie gehort,

Bis wundersiisses Sehnen

Dich wundersiiss bethortl

Ach I konnt ich dorthin kommen,

Und dort mein Herz erfreun,

Und aller Qual entnommen,

Und frei und selig sein!

Ach ! jenes Land der Wonne,

das seh' ich ofi im Traum,

177 12



Doch kommt die Morgensonne,

Zerfliesss wie eitel Schauml

Líbí se Ti ty básniky?

Adresa: Gospodini Žofii Rottovoj.

3. Nmcová Žofii Podlipské.

29. února (1852)

Pomalu to pece pijde k tomu, že já Ti budu

muset vylát za Tvoji bezpotebnou ostýchavost ; na-

píše tak milý, srdený lístek, a chce ješt se omlouvat

;

kdybych byla práv te u Tebe, tak bych T za to

— co? — hodn zulíbala, ty moje milenko drahá.

Pokej, až já se ti jednou dostanu do Tvých manu-

skript, však potom budeš muset mlet. — Uvidíme-li

se dnes, nevím — bude to záležet na tom, kdy syn

Dušan odejde; ale tšilo by m, kdybych mohla

pijít. Dkuji Ti za pjení šáteku, a odevzdej Jo-

hance druhý, ona o tom ví, jen že jsem ho vera

zapomnla dát. Tvá a vždy a celá Tvá Božena.

4. Žofie Podlipská Nmcové do armot. 10

V Praze 1. záí 1852.

Milená, drahá Boženo I Konen dopis! S velkou

touhou a ponkud s nepokojem jsme jej den co den

oekávali. A když se dr. Lambl u nás objevil s tím

drahým listem v ruce, jsem mu vstíc jen letla,

ano div, že jsem ho obejmula!
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Však on se tu zaal nco vymlouvat a konen
se vyznal, že zvláštní list, který jen mn patil, on

bh ví jakou nešastnou náhodou ztratil. Jak je mi

to líto, snadno pochopíš ! Však jsem spokojená, když

jen vím, že jsi zdráva, žes šastn na místo dorazila,

a že Tvj muž radostn T uvítal. Tvj pkný dopis

nás všech interesse velmi vzbuzoval. etla jsem jej

veer také rodim nahlas. Otec napnut poslouchal

;

když jsem mezi tením od asu k asu oi k nmu
pozdvihla, co as tomu íká, tu jsem ho vždy vidla

v nezmnném postavení a s tím podivným, vlídným,

jaksi pohnutým úsmchem stereotypným, který jsem

spozorovala jen u starších a velmi dobrých lidí.

Pochlebovalo mu, žes zvláš na pi nkteré píle-

žitosti zpomnla. On ješt nezapomnl svou starou

galanterii k zajímavým dámám. Matka též piln

poslouchala, velmi si libovala, že tak všeho si dobe
všímáš, to že nedovede každý! Jiný jde a vrátí se

a ekne: „Nu, hezké to bylo," a více také z nho
nevytáhneš. Ale ona s jejíma velkýma oima na

všecko se podívá, nic jí neujde, a jak pkn to zná

potom vypravovati (To jsou slova matina).

Jak mne to zajímalo, a co asi, to ty asi dobe
víš. Ty jsi, má drahá Boženo, básníkem, malíem,

philologem, národopiscem i botanikem, vše najednou.

Mohla jsem si pedstavit, jak cesta až tam ti asi

obtížná byla. Po cest však ihned živ jsi zase vše

okolo sebe pojímala. A to t karakterisuje. Tvj
popis tak je živý, že vidím ped sebou ty krajiny

slovenské s jejich zvláštním rázem. To msteko
s našimi píbuznými zpvnými Slováky, hrdými Ma-
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ary, s židy, kteí nikde nescházejí, s cikány, ku
kterým cítím jakousi sympathii živou a pece zase

útrpnost. Jak se už na t tším, až t opt budu
míti, až na všecky moje otázky budeš odpovídat.

Ty zajisté vnikneš hloubji v duševní stav a smýšlení

našich bratr. A tvá poetická mysl, jak by si ne-

všímala cikán, onoho národu, jenž je samé blouz-

nní, samá romantika, jehož fantastický živel hudba

je. Rci, nerodily se romány v tvé hlav, když jsi

patila na ernou rži ? na to dvce podivné, krásné,

polozralé, jež na hbitov si potkala ? A ten hbitov

zanedbaný, chudý, pro jen jsem plakat chtla, když

jsi o nm povídala? Pro si t myslím s slzou v oku,

když jsi po nm bloudila? Ach, Boženo, otázek mámí
Moje duše vroucn milovaná I Mn je tak, jako bych

t byla vidla, ale mezi cizími svdky, tys tvým

duchem všecky okouzlovala, i mne I Však, po em
jsem toužila, abych t byla do náruí pojmula,

svá ústa na tvá vtiskla a abych byla slyšela tvou

e, z hloubi tvé citelné duše, toho mi popáno
nebylo! Ty milá moje I Tys má nejvelejší jediná

láska. A mn je bez tebe smutno a ouzko I [Omlouvá

se, že nezaslala vysvdení obou syn. Zprávy rodinné,

zejména o thotenství Johanin.] Já t, má pítelkyn

objímám vele, ba nemohu se od Tebe odtrhnouti!

Ty víš dobe, že já vždy nezmnná zstanu Tvou,

že Ty mi vždy zstaneš ideálem uskutenným.

Žofie.
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5. Nmcová z armot Žofii Podlipské.

(Odpov k pedešlému dopisu. Úryvky.)

7. záí 1852.

Má rozkošná, drahá sestro! A všickni drazí pá-
telé! Kdybys byla dostala mj list, který Dušan

ztratil, byli byste zvdli, jak asto na Vás myslím

a jak se mi po Vás zaasté stýská, jak ráda bych

se pitulila k Tvému vroucímu srdci, duše moje,

a pohovoila si v spolku Vašem milém. — Já vím,

že i Vy na mne zpomínáte, že jste pesvdeni o mém
upímném pátelství, pece však je to milé, když

slyší ujištní té lásky as od asu pítel od pítele

;

a kdyby i lovk všeho se nasytil, lásky se nikdy

nenasytí, vite ? [O Johance a Mužákov cest do Vidn.]

Ty, milá, dobrá Sofie, mi velice lichotíš s posouzením

mých list, ale já to od Tebe ráda pijímám a d-
kuju Ti, a nyní ješt s vtší chutí budu psát, an

vím, že Vám mohu i v nepítomnosti veerní chvíli

ukrátit; že tatínek i poslouchal, je velký kompliment

pro mne, a polib ho za to. Já asto na nho zpomenu

a jeho tvá tak splynula v duši mé s tváí zeme-
lého otce, že je již nemohu rozeznat a jednoho

v druhém líbám. Když sedávám vedle nho na sof,

ráda bych zaasté se mu vrhla v náru a zulíbala

ty šediny jeho, a zdá se mi, že m musí zavolat

jménem dávno neslýchaným, které z úst jeho tak

znlo upímn, a do njž pi posledním rozlouení

otec všecku tu vroucí svou lásku vložil, jako by
vdl, že je naposled slyším.^^ [Ostatní ást dopisu líí

život v armotech.]
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6. Karolina Svtlá Nmcové do armot.

V Praze dne 12. záí 1852.

Jest to sice skoro hích T nyní, drahá Boženo,

dopisem meškati, kde tak píjemného a rozliného

zamstnání máš, ale nemohu Ti, milovaná pomoci . .

.

Chystám se na cestu dalekou a ponkud nebezpe-

nou, z kteréžto nkdy návratu nebývá . . . chci totiž

na pout do íma, a tu mi pec nelze nastoupiti bez

srdeného rozlouení se s Tebou I By i bych T
o nkolik píjemných okamžik pipravila, vi, že

mn je za touto píinou odpustíš I Ano, ano, již je

to prý pravda dle výroku paní Ullmannové, a svatý

Václav m již prý v ím slavn uvítá. Ach, že Tebe

zde není, pítelkyn drahocenná, abys mn nejmén
povdla, má-li bába pravdu, nebo zdali se zas

všecko utiší, a teprv v uritý as, totiž ku konci

píštího msíce, opt dostaví. Ale tak bloudím po

tm. —
[Sdluje, že porod nastane díve, než oekávala.] Možná-li,

že duševní pohnutí tak siln na ženu psobí, že se

tím i slehnutí urychlí, tak nemám arci žádnou na-

dji Tebe, má drahá, ped koutem vidti a Tvou

pomocí pátelskou tomu tak toužebn oekávanému

obanu život darovati, je-li to ale jen taková d-
minka, *tak se mi snad pece mé pání vyplní a buc-

línek pod Tvou mateskou péí prvníkrát svtla Bo-

žího spatí.^^ — Kéž by ses jen zdráva a veselá

navrátila, jestli mne veselou a zdravou shledáš, to

je u Boha
;

jestli mne vbec shledáš . . . Díky, má
milovaná duše, za Tvé pátelství a za Tvou andlskou
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trplivost, sužovala jsem T mnohdykrát svými roz-

mary. Neumím šíiti mnoho krásných slov, ale v,
že jsem Tvou dobrotu a laskavost vždy ocenila a vždy

hluboce cítila . . . Nebudu Ti slibovati, že v budouc-

nosti T, co v mých silách bude, za to odmním;
kdo ví, zdali mám ješt jakousi budoucnost . . . zatím

pijmi mé vroucí díky za Tvé pátelství . . . blažilo

mne velmi. Vzpome si nkdy na mne . . . Žehnám

T tisíc a tisíckrát — bud vždy . . . vždy šastna.

Johana Mužáková.

7. Nmcová z Dar mot K. Svtlé.

(Úryvek odpovdi k pedešlému z 19. záí 1852.)

[Dodává jí odvahy, aby se nebála porodu.] Co se týká

toho, že bys mn byla kdys ím ublížila, to, milá,

je pílišná domnnka a nespravedlivá, já alespo

nevím se rozpomenout na jediné takové okamžení,

a na mn jest, dkovati Tob za lásku pátelskou,

kterou si m vždy blažila. Byla doba, kde jsem T
držela za mén vroucnou a skoro T proto litovala,

ale pesvdila jsem se ne jednou, že Tvoje krásná,

ale nkdy chladná tvá nesmi se vždy jmenovat

„zrcadlem Tvé duše**, nebo v té ve upímná láska

pro manžela, rodinu, pátele, národ i vše, co dobré

a krásné, o tom již dost pesvdení mám, a protož

mne ani to nemejli, když se vtipn usmješ nemu,
co tebas Sofii i mne pohne. asto bych T pojala

v náru a zlíbala jako tu naši rozmilou Sofinku, ale

bojím se, že by Tob nemilé bylo ; ostatn vím, že's
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i beztoho pesvdena o mé srdené náklonnosti

k Tob. Tvoje dvra ke mn velice m potšila

a ráda bych Ti ve všem nápomocna byla, a toho

bucllka první na ruku uchytila, ale jestli to nemá

být, pála bych, aby se vše šastn skonilo, a pi
veselých krtinách abyste na mne zpomnli

; já budu

ty urité dny vždy zpominat na Tebe, to mi v.
[Zprávy o vlastním zdraví a o dtech.]

8. Nmcová z armot Žofii Podlipské.

19. záí 1852 veer.

Rozmilá moje, drahá Sofie! Dlouho neodpovídám,

vi, na Váš list, ale toulala jsem se po horách a do-

linách, a by bych i stokráte na Vás zpomínala na

všecky, pece nedalo se mi to dlat, bych kdes

k psaní sedla a ze Slovenska Vám lístek poslala.

Byla bych zaplakala, když jsem dávala tm ohrom-

ným velebným vrchm „s Bohem", ale také jsem

zase ráda byla, když jsme se blížili armotm a k do-

mácímu pohodlí, nebo bylo chladno a pošmourno,

a ty víš, co Jean Paul povídá, „že modrá obloha

pemní lovka v svtoobana, že by se zatoulal

do širých konin svta, ale osm kapek z tžkých,

šedých mraen, jimiž svt zaklopen, že dohání lo-

vka do lenošky, k domácímu pohodlí, a k dobré

tabuli", a na nás vru padlo kolikráte osm kapek.

— Dnes je takový den zase, že není lovku ani do

smíchu, ani do pláe, jen do spaní, tak je zamrho-

leno, chladno, a obloha, pokud oko staí, vyhlíží tak

plativ, tak zamraen, jako tvá mojí domovné
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paní; jenže na obloze možná zítra už slunko vy-

svítí, a na tvái panin nikdy nesvítilo a svítit ne-

bude. — Listy Vaše mne velice tšily, a hned pi
otvírání couvertu obdivovala jsem šikovnost toho, kdo

tolik list do úzké zahálky vtsnal, aneb jak zde

íkají yyspratal"'. Tak jsem etla jeden po druhém

a jako byste pede mnou stáli, i ta štíhlá majounká

má sestika, i tlustá, mladá Johanka, kterou si nej-

radji pedstavuju, jak s chutí pi veei ty hrušky

jednu za druhou pojídá, nic nemluví, nás poslouchá,

a jen okamžení za okamžení s láskou vroucí na Mu-

žáka pohlédne a konen s ním do šmourání se

pustí. Vidím i barnavého (sndého) mého pítele^^

— máti sice íká — Schosskindel — nu, bud si tedy

— a konen vidím ped sebou originálního pana

Halánka, jak žije a tyje, a slyším ten jeho srdený

smích, a desatero vcí mi na mysli tane, pro které

bych se s ním pohádat chtla. — Ba, já Vás denn
vidím všeciky i tu mou mámu a tatínka^* i Jin-

dicha,^^ který mi beztoho pipadá jako mj nej-

starší syn, a tak si kolikráte utvoím sen, jak by to

bylo, kdybych se mohla petvoit v ptáe a náhle

mezi Vámi se octnout pi veei ; anebo kdybych tak

zalett mohla oknem do tvého pokojíku, posadit se

ti na rameno a pošeptat ti do ucha ta nejsladší

slova lásky a touhy mé, pobozkat se s tebou, po-

mazlit a ulett zase tiše dále. — — Ach, já nkdy
všelikých sn mám, všelikých touh; — dnes k. p.

se mi zdálo, že jsem byla s mámou kdesi na pro-

cházce a že jsme zmokly, jako za onoho asu v Šárce,

a pak že jsme se brouchaly potokem, v nmž ale
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byla místo vody rtu — (živje striebro) a nemohly

jsme nohy vytáhnout z toho živou mocí. — Já nevím,

zde nemám žádné krásné poetické sny; ale jakže

mže být mysl poetická, když musím jíst tkvici,

husy, kiumple a samá taková hloupá jídla, zvláš

když k tomu ješt bob pidám. JeUkož se, panno

Sofie, znáte v pírodovd, budete vdt (co i Vogt

povídá), že takováto všeliká jídla na ducha psobí,

a proto mn odpustíte, že tento list mj velice ne-

poetický jest. — Kdybych se nenapila nkdy trošku

erveného vínka, vru bych nemohla ani ty listy Vám
psát ; vru byl by as, abych se vrátila k mé pražské

strav, jinak-li mi nemá síly tlesné pibývat a du-

ševní ubývat. — Má dobrá Ivánka tedy churavá byla

touhou? — Pála bych jen, aby, jesth už nemám
být druhou babkou, šastn se vše skonilo, a žádné

následky toto urychlení za sebou neneslo. — Znám
já také a vím v magnetismus drahé ruky, který

lépe a rychleji zléí, nežli sáhodlouhý recept. Jen

dejte tomu buclíku nebo bucUce pkné jméno ; ráda

bych vdla, jakou figuru Mužáek pi ktu dlat

bude a jak bude kmotry prosit. Nu, tak vážnou ne

jako pan Zap, jeUkož mu bíško chybí, a ta pra-

profesorská tvá, která každého na deset hon již

k respektu nutí. — Možná ale, že se i mne k tomu
dokáte, vždy pak ani bába nemže to vdt na

den, a když se Johanka upokojila, možná že i to se

stiší, a splasknutí života jistý dkaz, že si žádá

oban ten malý na svtlo. — Bh dej zdaru I
—

Tšila jsem se nad podaením usnesení strany di-

vadla; pece tedy propadl plán velkého našeho di-
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plomatal — Co se týká Mužákova navržení stranu

uveejnní neho z mých dopis, to necháme, až

se vrátím, ostatn náležejí Dušanovi a Vám, a smíte

s nimi nakládat dle vle, jenže jsem je psala pro

soukromnost, a mnoho v nich, co by se ani neho-

dilo k uveejnní. — Pláš posud nemám, dozorce

v naší zde nepítomnosti kamsi aviso založil, ale

proto není zle, a dostaneme jej na každý zpsob,
už muž do Vacova psal; zatím Vám srden dkuju
za Vaše laskavé posloužení. Dti Vás všecky líbají,

a Hynek^^ by Jindichovi psal, ale mrzí se jedin

na to, že já jsem už všecko psala, a jemu nic ne-

zbylo ; než budoucn se pece na lístek zmže. Líbám

Vás v duchu tisíckráte a Tebe k srdci sesterskému

vine tvá Božena.

Udlala jsem kaku nahoe, ale že je taková hezká,

nebudu ji vyškrabovat.

9. Svtlá Nmcové do Darmo t.

(23. záí 1852.)

[Zaátek dopisu podává zprávy o zápisu a vysvdeních

Karlov a Hynkov.] Školní noviny jsem Ti všecky

sdlila, nyní k privátním klepm. Paní Honorata

z Wišovských-Zapová^^ slavn slehla a obdaila

slovanský svt statenou, hladovou dcerou, jejížto

jméno prý bude Lidmila, an se náhodou pihodilo,

že tohoto, pro každého echa pamtihodného dne,

Božího svtla ponejprv spatila. Tím dala paní z Wiš-

ovských-Zapová jist skvlý píklad slovanské vzá-

jemnosti i svornosti. Vezmi si to k srdci, ostatní
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nesvorný, nevzájémný slovanský svte a následuj

jí 1 . . . Nedám nic za to, že tak velebným píkladem

po a nadchnutá, dám svou dceru poktít: Wanda.
Ano, když zrovna o své dcei mluvím, musím Ti

sdlit, že se všecko jaksi zas srovnalo a upevnilo

a nepochybn na Tebe, rozkošná, poká. Jen mj
nos, na který jsem si vždy tak mnoho zakládala,

ten mj nos, který byl mou pýchou a slávou, ten

samý nešastný, ale pece ješt milovaný nos se stkví

v jakési nestydaté, drzé ru dosti a honosí se híšnou,

chlípnou tlouštkou. A ruce moje I Kupuju si s Malý-

petrem^^ na jednu míru rukaviky, takové silné, sval-

naté, žilnaté, zamodralé, opuchlé, ošklivé ruce mám
nyní, nemohu je ani zatít. Za to se ale promnily
moje nohy v kídla, tak lehce se na nich vznáším,

jako njaký lesní opeenec nebo ješt poetitji, jako

mílek na svých perutích.

Ješt jednu znamenitou událost Ti sdlím, nad

kterou jist ztrneš. Frau von Tabar byla okradena.

Nkdo se falešným klíem dostal do její cudné kom-

naty a vzal jí, ten neznaboh ! Stockuhr po nebožtí-

kovi Tomáškovi a Hánguhr, tu samou, co nebožtika

její dceruška byla jednou asi ped dvacíti lety obdr-

žela od svého Amanta. Potom sebral ten zrádce hro-

madu cínových mís a nádob, s kterými jist dobe
pochodí, neb všecka musea se o n prát budou,

a konen toho hezkého vycpaného bažantíka od

milostpanáka, koroptviku jí ten zlosyn tam nechal,

protože se tak neglancovala. — Jakých slov mám
užívati, bych Ti dost živ vylíila rámus a povyk,

který po vyzrazení této krádeže klášterem svato-
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anským^* zatásal? Vyznám se pokorn, že péro mé
je slabé. Nejkrutjší hromobití, nejhroznjší vichice

jest jen jemným zefýrkem v porovnání té bouky,

která se nad našimi nevinnými hlavami spustila.

Každého mla v podezení, do každého se pustila,

že na její vci nedal pozor, každý ml s ní na po-

licii žalovat a pi tom všem rvala si vlasy, polícko-

vala svou dveku a proklínala milostpanáka i Frau

von Seidel, že ji tak dlouho zdržovah. Krátce, já

ten celý výstup popsat nemohu, byl jediný svého

druhu. A nyní ty soudy! Celý dm byl už pro to

povolán na policii, na radnici, ke kriminálu a kdo

ví kam všudy. — Žvástám a žvástám a zapomínám

docela, že Mužáek pro mne za chvilku pijde, aby-

chom šli drtínek na procházku, musím svj sáho-

dlouhý dopis ukonit, za co mn jist povdná
budeš, nebo budeš chtít tch posledních dní, které

v Uhrách ztrávíš, ješt náležit užíti. Protož s Bohem,

bu veselá a zdráva, bav se, skákej, tancuj, lez hodn
po horách, po stráních, po lesích, jedním slovem

užívej života, co budeš, prosím T, v té Praze míti?

Zac pak ten život mezi larvami, a ješt k tomu mezi

zlomyslnými larvami stojí ? Proto volám ješt jednou,

užívej pírodu, tu naši dobroinnou laskavou matku,

potš se s ní . . . nadchni se v její nárui, okej na

jejím velebném srdci, zotav se v jejím mateském
obejmutí a potšená a posilnná vra se s láskyplným

srdcem do otevené nárui Tvých velých, milujících

pátel.

Johana Mužáková i s budíkem.
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10. Svtlá Nmcové v Praze.

(Koncem dubna nebo poc. kvtna 1853.)

Co Tvé zdraví dlá ? A jak jsi to stran odjezdu

s mužem vyjednala? Konen máš již dti zaopa-

tené ? Dáš je pece k Šumavským ?^^ Vidíš, jak jsem

píjemná, tážu se písemn a oekávám odpov též

písemn, jen abych T neoloupila ani o jeden oka-

mžik stráven v rozkošné spolenosti. Psáti pece
mžeš, vi že? Nkdy jsou chvíle netrplivého oe-
kávání, trpké myšlenky, nepokoj, strach, zda-li oe-
kávaná osoba pijde, nebo jest-li horoucí srdce touha

byla marná, se lovka zmocní . . . ach, v takových

dobách je dobe, má-li lovk nkomu psáti!

Honem papír sem, kde je péro? lovk si sedne,

zane . . . nejde to, ale pece píše, nejdíve lhostejn,

mrzut, potom ohnivji, vypravuje, co dlá, co zkouší,

co jej trápí, jaká je to ošklivá vc, ten osud, píše

a píše . . . najednou nevidí . . . dvé velých rukou mu
zakryje dvé planoucích oí Kdo je to ? šeptá

hlas chvjící se láskou a blažeností . . . Duše, má
duše, odpoví onen píšící lovk a zakryté oi se mu
zarosí slzami nejvyššího štstí . . . der Vorhang fállt,

pítel nebo pítelkyn dostanou dopis neukonený,

co z toho ? Jsou lépe zpraveni o zdaru píšícího pítele,

než kdyby byl celé folianty napsal . . .

11. Svtlá Nmcové.

(Psáno poátkem kvtna 1853.)

Drahocenná! Srdené díky za Tvou starostlivost,
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teprv dnes dám prásky dlati, vera jsem na nic

nemyslela samým bolením hlavy. Mám ted svj as
velmi siln, snad to bylo píinou. Odesílám Ti

„Nibelungenlied". Hledala jsem, zda-li nic více od

Tebe nemám, ale nenalezla Jsem nieho. Zpome si,

prosím, zda-li je tomu tak. Ty již te budeš všecko

k odjezdu chystat a rovnat, nerada bych Ti zadržením

njaké knihy výtržky dlala. Dkuju ješt jednou za

Tvou ochotnost mn vždy nejnovjší poklady Tvé

knihovny zapjiti — dkuju Ti leckterou píjemnou

hodinu I — Co se našich schzek týe, ra jen uriti

den, kde mne navštíviti hodláš, a já matce odeknu.

Tvj odjezd mne bolí, ale Tob k vli mne — tší.

Odpus, urazila jsem T, ale Ty znáš mé dobré mínní,

proto jsem pesvdena, že mi mou prostoekost ne-

zazlíš. Vbec nerada pochlebuju a pochlebování

v pátelství mám skoro za hích ; proto ješt jednou

opakuju : Až dostanu první dopis z Uher, spadne mi

petžký kámen se srdce . .

.

Radji T nevidt, než T vidt nešastnou. —
V tch Uhích budeš jist spokojená. — Ta krásná

píroda, Tvé kvetoucí zdravé dít,^^ krásná, nepo-

skvrnná zpomínka v srdci, upamatování na strašné,

tžké, krvavé boje, z kterých jsi vyšla co vznešená,

velebná vítzka — Ty budeš šastná, ví Johana.

12. Nmcová Svtlé.

(Odpov k dopisu pedešlému. Psáno v kvtnu r. 1853

ped odjezdem.)

Dobrá> šlechetná duše I Tvj dopis mi pipomenul
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bolestné louení ode všeho, co posud inilo rozkoš

mého žití ; ale je lépe, když si myšlenku, která nás

straší, asto pipomínáme, snáze ji pak sneseme. Avšak

každý bu sebe tmavší obraz má své svtlé stránky

a já nemám píiny ješt tak píliš si naíkat; to

dávno, dávno vím, že štstí moje jediné jsou mé
dti, a prozetelnost tak je píznivá, že m o n
neolupuje; nemám jí dkovat? — Žádný není a ne-

mže být úpln šasten; moje nepokojná duše by

mla být spokojenjší se svým losem, není-li pravda.

Co pak mi vlastn schází? — Ach, Johanko I Není

to jen ironie, co se Ti vloudila do péra, když jsi mi

napsala: že jsem vyšla z tch boj co vznešená,

velebná vítzka? — Kde je moje vítzství? Ach, já

jsem slabý otrok svého vášnivého, vn nespokoje-

ného srdce, a nebudu nikdy a nikde šastná, tak

málo zde, jako kde jinde. Láska k dtem je mé
jediné štstí, a když budu vidt, že mj miláek se

uzdravuje, že není snaha moje marná, budu spokojená

;

i píroda podá mi vždy útchy, ale jsou doby, kde

mne nic utšit nemže, a jestli myslím, že by to

dokázala ona plamenná láska muže, jehož jedin

jsem si zamilovala, také to není pravda, ani ta by

touhu neukrotitelnou, která duši moji trápí, ukojit

nemohla. Já jsem k politování a ne k po milování I

— A ty mne vskutku tak miluješ ? — Ach, já nkdy
nevím žádnému, myslím, že mne nikdo nemiluje

tak vroucn, jako já miluju; ale jsem k nevystání

nkdy, urážím lidi v mé bezsmyslnosti, a pak je mi

to líto, dokonce když vidím, že jsou tak dobrotiví

jako Ty, moje rozmilá. Já vím, že jsem T nejednou

192



hloupostí svou urazila — jako posledn — a Ty se

omlouváš u mne! Jen odpus Ty! Pro si myslíš,

že bych zde^"^ byla nešastná víc než v Uhích?

A pro tak toužebn mj list oekávat budeš z Uher ?

— Tys dobrá a já Ti dkuju za Tvoji laskavou starost-

livost ; vskutku mám zapotebí mnoho síly, abych jen

spokojenou zstala! — Lituju T, že tolik trpíš;

dobe jen, že Mužíek je zde, to Ti ulehí, vi? —
Ach, já zapomenu na všecko, když slyším jediné

laskavé slovo; kdyby jen On šasten byl, pak bych

ráda trpla tebas víc. — Nedlej si z toho nic, že

máš periodu siln, to Ti bude dobe dlat; jenom

se nezachla, — Knihy nemám u Tebe jiné, mimo
„Revolutionsnovellen" jeden svazek; zdá se mi ale,

žes Sofii to dala s sebou. Kýž bych mohla Ti jen

více píjemných hodin zpsobit ješt, bohužel bylo

málo, a jen Vám mám co dkovat, že si více roz-

košných památek z Prahy odnesu. Kýž byste vždy

šastny, spokojeny zstaly a na mne nezapomnly I

Božena.

13. Nmcová z armot Žofii Podlipské.

(Úryvek z 25. kvtna 1853.)

[Dopis obsahuje 12 sir. tisku. Líí cestu do armot, krajinu,

lid a zvyky jeho.]/V mi, co jsem posledním vzhledem

se rozlouila s Ním, jehož ustavin vzpomínám, je

mi, jakoby ledová ruka na srdci mi ležela, zármutek

utlauju, ba každá ta slza musí zpátky, ale jako by

ty kapky v ledy se promnily a na srdce mi padaly,

tak se mi zdá, že pro všecko stydnu a otupuju.
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Dobe když lovka nic nermoutí, ale když nic ne-

tší také, tu teprv je trudno; nemám k tomu snad

tak píiny, ale nech tak neb jinak, což rozebírat

píin, pro to nebo ono je, když to je, a když v tom

lovk vzí a pomoci si nemže. Ty mi rozumíš,

ty mne nezatratíš, vi? — ekni, co dlá On? —
Zdaž asi zpomíná na mne tak, jak já? — Ach,

kdyby jen tvrtý díl té náklonnosti ke mn bylo

v jeho srdci ; zvyklý byl na mne, a toho bude želet,

sám Goethe praví, že zvyk pevýší mnohdy tu nej-

vášnivjší lásku — ale pece je to jen zvyk, —
a když odvykne, co pak zstane? Snad pece trochu

pátelství ?\List koni pozdravy známým.]

14. Nmcová z armot Žofii Podlipské.

24. ervna (1853).

Tvj list. Ty má rozkošná, milá sestro, mn byl

tak milý, jako pútniku kytice v pusté krajin, a jako

Ty*s do mého drobného, nestejného písma tak se

zahledla, až se na Tebe oi moje usmívaly, tak

i já ráda vidla jsem Tvoje mužské, velké písmo,

ty pevné tahy, které poukazují na takovoutéž duši

a celou mn T pedstavovaly, ale ty Tvoje milé,

jemné, upímné oi, ty já vidím nejkrásnji na mne

se usmívat, když na procházce kvtinky oka svá

ke mn pozdvihují. — Byla bych Ti hned ráda od-

povdla, ale ty nehody stíhaly jedna druhu, že jsem

se ani vzpamatovat nemohla; však Ti to Johanka

poví, co to všecko je. Matka Tvoje bála se, že T
to bude trápit, aby Ti to tedy neíkal nikdo, já ale.
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moje drahá duše, vím, žes horší muka již pestála,

aniž kdo o tom zvdl, pro bys nesnesla tiše i ne-

hodu,^^ která potkala mne, když já sama tak iním

!

Vi, že se nebudeš nad tím píliš rmútit a potšíš

se jako já? — Podíl vezme každá upímná duše, to

jsem pesvdena, ale k emu by se kdo jiný trápil,

když mi tím nic neprospje; to je ovšem výmluva

všech lidumil, kteí se neradi o trápí, ale vskutku

nedá se v té vci nic init, le tiše a odhodlan

oekávat, jak se vc skoní, a nedlat si žádných

bláhových nadjí. — Kdybychom nemli tak mnoho
zbytených poteb, vru bychom se nemuseli tak

rmútit, když se nám na píjmech o njaké sto ujme,

a tak není poteba, jen trochu odhodlanosti, by lo-

vk steré zbytenosti odhodil. Denn chodívám okolo

té cikánské rodiny u hbitova, která tam v zim
ubytována byla v devné kostnici — bouda to jen —
a jak se jaro probudilo, jen na zelenu stolujú a spí;

pro mohli svobodn žít, nikomu se nepronajmout,

aniž se prací namáhat? — ponvadž nemají jen

malých poteb, co by za den dvakrát se najedli —
ehokolvk. Šat ten chatrný si lecjaks vynajdú, na
jim se starat? — Neschvaluju jich lenivost, ale ne-

mohu také upít, že jich život chová v sob rozkoší,

kterých se zbavit jim musí pijít za tžko. Oni k. p.

nemohli vydržet dlúho v stavení a dokonce ne spát

;

ale není pak to tisíckrát lepší a zdravjší spát na

tráv pod akátem, nad sebii hvzdnaté nebe, než

v stuchlé díe, s okénky na dla, nikdy neoteve-

nými, kde je stropem skoro lovk pikryt ? — Vru,
já sama bych se bála zadechnutí. Ach, ty akacie.
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jak krásn kvetly! Všude plno, v ulicích jsou adami
u dom, po polích, zahradách; a ten hbitov je les

akaclovýl To byla vn, že všecek ten zápach

z louží pemohla! — Tu byl každý hrob posypán

bílým kvtem, jako by píroda chtla ozdobit jednou

v roce ty zpustošené hroby a zapomenuté. Ty nevíš

ani, drahá, že já nyní dostala jsem památku k ob-

starání na hbitov zdejším — hrob to známého,

echa, zemelého finanního rady Negro. Umel na

vodnatelnost — paní souchotináka s jediným sy-

nem odjela a ponvadž poslední as já vždy u ní

být musila a ji tšit — pkná to úloha v mém stavu —
velmi si m zamilovala, a když odjela, dala mi na

památku spisy Shakespeara, psa a ten rov. Jak ji

to bolelo, že na takovém hbitov leží, a hrob jeho

že bez kvítí, a vedle že leží vze! — To jediné

je místo, kde jsme si všickni rovni I — Ba ne, i na

tom míst vidt rozdíl stavu, a jinak ukládá se mrtvola

bohatého, jinak chudého !
— a jediná rovnost v tom,

že shnít musí jeden jako druhý. I já si nkdy my-

slím, tam nebo tam bych nejradji pochována byla —
jakoby to nebylo pro mne pak jedno, jestli nade

mnou bodlák nebo rže roste, jestli mne jen hlína

aneb ješt kámen tlaí !
— Ten ustavin nepíhodný

as nedovolil mi užít tch procházek, jak bych si

byla pála, ale vera a pedevírem (bylo) pkn,
a dnes též pršet nebude. Ach, dnes svtí píroda

svátek, (Jana), dnes musí se okrášlit všemi vnadami;

dnes v noci mlo kvést zlatým kvtem tajuplné ka-

pradí, a na sta div dít se v pírod, jak báje lidu

ví. Zde se pálí ohn po vrchách, dvata, chlapci
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a dti peskakujú ohn a zpívají : „Na svatého Jána,

každá žena pjána, hiba ta nepjána, co plátno ne-

tkala" — a více jiných písní, které dvata nechtí

každému povídat, ale mám tu jedno mladé dve
od Murán a to mi to zpívá. Její sestra tu slúží ; ta

mi vypravovala, že z domu utekla, protože si mla
vzít rychtáova syna, a ona ho už nemohla lúbit.

Díve ho dv léta tak lúbila, že bez nho být ne-

mohla, a když už bylo dva dni ped sobášem (svat-

bou), koláe napeeny byly a vše pichystáno, pišla

jedna baba k nim, vzala ji za ruku a ]^ekla: „Nak

že budeš šastna, ouka moja, s tvojom ženichom" —
a od té chvíle bylo u ní po lásce a nemohla více

na svého ženicha pozrit. — Ta bába byla bozurka

(arodjka) a urobila jí; — v noci utekla z domu,

potloukala se po lesích a ddinách až sem, kde na-

šla službu. Když sem kdo z té krajiny pijde, scho-

vává se ped nim, ani smrt matina ji dom nevrá-

tila, nebo ji ten ženich posud lúbí, a nechce se

oženit s jinú. Co to tak je v nás za sílu, která nás

neodolateln k jednomu táhne, od jiného odráží, že

se láska náhle mže v nenávist a naopak promnit

;

nám je to nepochopitelné, a sprostý lovk nemže
si to jinak vysvtlit, než ízením jakési nadpirozené

zlé moci, do jejíž vle se poddat musí. Zde je ve-

lice mnoho povr, ba ani nabytí ponkud vtšího

bohatství nepovažujú za pirozené a praví, že má
ten lovk y^zmoka, ktory mu peaze dává". —
(Zmok snad tolik co zmaj); já bych si pála velmi,

moci tak cestovat po všech tch krajinách zde a pro-

zkoumat ty nejodlehlejší kuty v lesích, zajisté by
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se tam mnoho našlo dležitého k poznání národu.

Ale na to je darmo myslet. Dobe mn, drahá,

poukazuješ, bych se vrhla do náruí pírody, však

jen tam nacházím posily, pála bych, bysi i Ty a-
stji na adra její vrhnut se mohla, bys okála tlem
i duší; já vím, ty že bys našla tam poklid duše,

ale já nenajdu ho více. — Onehdy štpili tu dtem
drobnice, a tu mezi nimi jedno krásné ernooké
dít tak m upamatovalo živ na Boženku,^* že jsem

její obrázek milý celý den ped sebou mla; žena

ani nevdla, pro to dít tak líbám. Divno, že já

nemohu v mysli zachytit ji, jak bývala zdráva, a vždy

jen vidím to ztrápené dobré oko, jak by o pomoc

prosilo a ta ústka usmívavá, když už v rakvi ležela.

Vbec jak na mne oko psobí v obcování, tak se

mi v pamt vrývá, a když všecko zapomenu, tedy

vidím oi jistých osob živ ped sebou a ty na mne
nkdy tak byste hledí, že se až leknu. — Dnes se

mi zdálo o Tob, mla jsi svatbu ; matka Tvoje mla
bílé šaty, paní Holovská v hrozném pistrojení byla

a Matilda za družiku; Mužáek ve fraku, ale Jo-

hanku jsem nevidla, ani ženicha, a tys byla smutná,

a já mezi spoleností, a žádný se mnou nemluvil,

žádný si mne nevšiml, jako bych tu nebyla. Šli

všichni do zahrady pkné a povídalo se, že t od-

vezou k ženichovi, a já chodila za Vámi nejzadnjší,

sama, a bylo mi tuze teskno; každý ti pinesl dá-

rek, jen já Ti nic nedávala. Tys ale najednou vstala,

trhala kvtiny a dávalas je hostm, a oni odchá-

zeli, a když i Matilda ržiku francouzskou si od-

nesla, sedlas Ty k pianu, které tam stálo, a zaala
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jsi zpívat louení ; se vším jsi se louila, co Ti bylo

milé, i na Božiku jsi vzpomnla. Já stála za Tebou,

a když jsi po písni zalomila rukama a vzdychla si

:

„Tak tedy musím jít" — políbila jsem t na elo,

a Tys nic neekla, jen jsi na mne pohlédla s výra-

zem bolesti a pak jsi m obejmula a tak jsme se

držely a plakaly, až jsem se z toho probudila. —
Celý den už pemejšlím, co asi ten sen znamená,

a je mi jaksi teskno, cítím vždy, jako by Tvoje hlava

na mých prsou ležela a rám Tvé o mou šíji se vi-

nulo. Co Ti je dnes asi? Já zaínám zde na své

sny více vit, protože mne to tušení duše tak málo

(kdy) klame. — Tedy jste etly opt plod ducha

naší svtice, Aurory Sandové ? Závidím Vám známost

jazyka, v nmž ona píše, a ráda bych se mu uila

už jen k vli ní. — Já tu nyní „Contract sociál" od

Rousseau, a budoucn budu Ti psát, jak se mi lí-

bil; také tu mám z Brna „Diotima, oder die Idee

des Schonen" — v listech, od Dr. Fischra, ale po-

sud jsem to neetla, nebo mne velice baví „pripo-

vtke" srbské, které jsem laskavostí Dr. Lambla do-

stala a které tu se vší pozorností. — Dorinka byla

by ráda psala, ale list byl by píUš silný, nechala

to tedy na podruhé, tak i Marie ;^'^ zamilovala se

vskutku, jen že se bojím, nerozumn, do muže, který

s ní nemysh upímn; prozatím si to ale nedá íci.

Zde nebývají takové známosti pevné, ani když je

váže svazek povinnosti, a bylo by mn Marie líto,

kdyby to mlo pijít u ní na takový stupe; snad

ji brzo ale žárlivost a hrdost od nho odvrátí, nebo
prý i s jinými zahrává. Dorinka si šije košili a je
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velmi hrdá na to, že už bude umt ušít košili; je

tuze hodná a bude Ti psát, co všecko pracuje. Za

to Jarouš jak náleží používá svobody a nadužívá

mé shovívavosti, ale by se i nkdy musela hnvat,

pece mu nebráním ; oba t líbají i Marie a paní Mu-

žákové ruku a paní matce též. Ode mne polib —
(smíš-li) otce i matku srden. Dej list chlapcm,

jak jsem už psala Johance, nebo se nemohu zcela

odíci, Vám nepsat a od Vás žádného lísteku ne-

žádat. Tisíceré pozdravení a políbení Tob! Zdráva

bu! —
Dus. mi píše velmi srden vždy, a tším se, že

se mu venku tak líbilo, že by tam chtl i zstat

rád. Má ale nadji, že bude opét na dv léta po-

držán v služb; nevím ani, jestli držel ten pán

slovo! —

15. Nmcová Žofii Podlipské
z armot.

1. záí (1853).

Dobrá, rozmilá Žofie ! Odpus mi, že jsem nepsala,

však znáš píiny, pro jsem pestala, a jsi pesvd-
ena o mé lásce k Tob, a že bych si té radosti

neodepela s Tebou se pobavit, kdyby toho eni-

chání nebylo. — Byla bych ale piložila nkolik

ádk Dr., kdybych nebyla soudila Vás daleko od

Prahy v rozkošných horách pod Ještdem v Svtlé.

A nyní dostávám zprávu, že ob jste churavé byly,

ehož jsem se až ulekla, nemáte tch sil jedna árii

druhá nazbyt; zajisté, že to jen to sthování vinno.
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to byl asi rámus, mohu si pomyslit, jali Vás máma
prohnala. Ale slyším, že máš pokojík, krásný jako

„májový den" — a tedy pece náhradu za to na-

máhání a za ztrátu, ne snad tak pkného, jako pa-

mátkami milého pokojíku, z nhož jsi ráda k hvzd-

natému nebi pohlížela a v tom mi se podobala kv-
tin, která koenem svým stsnna v úzký okrúhlík

s touhou a prosbou obrací zrak svých ku krás-

nému slunci a tvá svoji k ochlazení podává jas-

nému mesjaoku. — Zvyk, má drahá, mnoho dlá,

a mže být lovk dost spokojen, když se ekne:
„Návyk' jsem, a nerad odvykám". — Tak i mn
vstoupla slza do oka, když vynášeli almaru o jedné

noze, to tvrdé, tolikrát spravované kanape, když

jsem naposled se podívala po tch pokojích, kde

bylo jako v olovných pecinách benátských, a na-

posled když mi zavrzly do uší ty vn zpívající

dvee, které mnohého zlobily. Vždy se k tomu po-

jilo tolik krásných památek, jakž mi to nemlo být

milé. — Ach, já Vám tak peju toho výletu, toho zdra-

vého vzduchu, jako bych ho sama dýchala, okejete

na duši i na tle; též nemálo mne tšila návštva

Bosseho,^^ neznám ho sice, ale dost na tom, ty ho

miluješ a ráda vidíš, a tedy i mn je milý. Sly-

šela jsem také, žes blíže poznala Aldrige,^"^ tvého

miláka, a mohu si myslet, jaké to bylo milé pe-
kvapení pro Tebe. Ach, má milá, já vždy ráda jsem,

když Ty se tšíš, protože vím, že nemáš v život

mnoho tch pravých radostí; mn se asto o Vás

zdá, ale nkdy je to jen lehké mihnutí postav, jako

pozdrav mimojdoucího. Zajímavé by to bylo, kdyby
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dv milující se osoby vedly denník, kde by každou

myšlenku vnesly, aby pak vidly, kdy se duše je-

jich v jednom okamžiku setkaly. — Johanku vidím

ped sebou celou, buto v zelené jupce a hndých
šatech co starostlivou maminku, anebo ji vidím

ped sebou co pannu v tch modrých šatech ke

krku, v nichž jsem ji poprvé vidla, když se mi ta

její tvá tak zalíbila, že jsem nemohla se na ni dost

vynadívat. — Tys také mla modré šaty a byla jsi

taková pívtivá, milá, ale já T mla za 151eté dv-
átko, a zdálo se mi tenkráte, že bychom my spolu

se tak neshodly, jako s Johankou. A hle, my jsme

nyní sestry, jako by nás jeden prs byl kojil ! Já ne-

vím, ím to je, ale Tvj obraz nemohu podržet celý,

ta aetherická postava se míhá jako mlha, a nemohu

ji slít v celek s tou dobrou, píjemnou tváí, z níž

se na mne dvé tak vábných oí usmívá, že se mi

po nich až zasteskne. V mi, nkdy se mi zdá, že

jsou Tvoje oi zrovna pede mnou, a že se v nich

potápím, a je to samý sladký výraz v nich, jako

když se ptávaly : „Boženo, co je ti ? Boženo, já t
miluju". — Ach, jak ti dkuju za tu Tvoji vrnou

lásku I Mn se nkdy zdá, jako by ta pošpinná Bo-

žena právo nemla k Tvé lásce
; já se poslední doby

tolik toho nauila, že konen budu jako Klácel

milovat ne lidi skutené, jak jsou, ale že si njakých

jiných v duši utvoím a po tch budu toužit, ostat-

ním pak se vyhýbat. — Co mi tento rok všecko

nepinesl; a co trpkého pro mne ješt choval —
íkává se pi povodni, že neodejde bez obtí, a ne-

štstí také ne; je-li tomu tak, kýž bych já byla
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obtí, ale žádný, jen žádný jiný ! Kýž by bylo Usudu,

abych mohla putovat k nmu, a poptat se také

Nesrecí^^: Co pak jsem Ti udlala, že m proná-

sleduješ? — Ale není nic plátno, musíme trpt,

dokud síly staí ! A konen, sestro milá, je lidí na

svt množství, kteí trpí kalich vypili než já, než

Ty, vi? — Na p. : Zde vidívám denn lidí tak

ubohých, opuštných na tle i na duši, že se ped
sebou stydím, vidouc, jak trpliv to nesou. Matky

pijdou, kterým dít umírá, jediná radost jejich, muži

umrou, a zanechá tu vdovu, která nieho pod ne-

bem nemá, než nkolik nahých sirotk ; tak to bloudí

polonahé, chorobou sklíené, a nevdí ráno, kam
veer hlavu položí. Ano, ono se ekne: ach, ti lidé

jsou jako dobytek, ani to necítí tak jako „unsereins" —
jako by ti unsereinsi mli cit pro sebe v pachtu;

nuž já myslím také, že už ten je pak otupen, ale

bolestí, co trpla matka, než pišla až na ten stupe,

že dít prodá, aby. mla pro druhé víc kousk I
—

Jedna k nám chodí, mladá, ale zimnicí už zmoená
jako stín

;
pišla z Polska na práci, na cest se roz-

nemohla a s díttem až sem se dovlekla; chodí

k Dr., ale jak ji mže hojit, když se nemže držet

dle toho. Chu k jídlu nemá a napije se jen ne-

dobré vody, na sob má jen hadry a ležet musí

na zemi nebo na kousku slámy, leckde ; nieho nemá,

a to krásné její dít je jí už obtíží, nebo prý, kdyby

jeho nebylo, by lehla a více nevstala, a pece když

jsme jí je umyly a ustrojily, je k sob tiskla a v ra-

dosti na n patila. — Konen a se podívá lovk
kamkoliv, všude je njaká strast a trápení, jeden se
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trápí, že nemá ani kus chleba, druhý, že musí jíst

samé peen. — Nuž, moje drahá, budeš chtít vdt
jak se mn vede, anebo nám? Dti si libujou, mají

hodn ovoce a jasné dni a teplou vodu ke koupání,

dost to rozkoší, aby se jim od nich nechtlo. Macie

je sice dost veselá, ale není tu ráda jaksi, ona ne-

umí snášet všeliké rozmary hdu, ona se neumí vpravit

do nevyhnutelných okolností, a tak se jí tu stýská,

a ráda by, kdyby to šlo, nazpt do Prahy, že by

tam mohla opt starý svt vystavt. Muž se trápí

a je velmi netrplivý, ímž si ovšem stav pitžuje

;

dokonce ale s ubohým Hynkem co je zle, je sklíen.

A já? Nuž, co ti mám o mn povídat? Chodím denn
na procházku, když vidím pknou kvtinu, vezmu

si ji dom, poslouchám s nejvtší napnutostí diskurs

muž o nových a starých zákonech, o criminalních

processích, o Gefállsiibertretunkách atd., jak se už

každý dle svého úadu baví, koupám se a myslím

si, když vidím, jak ty vlny ten písek pomahnku dál

a dále valí: jestli i ten pijde nkdy až do moe,
a kdy asi ty vlny dojdou cíle — a takové niemné
myšlenky mi krátí as. Ostatn si mžeš myslet,

jak mi je, vždy mne znáš; až mne uvidíš, budu

snad o njaký lot masa lehí a o nkolik vrásek na

ele bohatší, jinak ale nalezneš m nezmnnou, co

se lásky k Tob a k Vám dobrým týe. Za Tvj
dar. Ty dobrá, ti prozatím dkuju, dokud Ti nebudu

moci na ústech splatit tisíceronásob ; nehnvej se,

že si poloviku nkdo nechal, prosím T, když tolik

list oteveli, chtli mít také njaké zpropitné, a mu-

sel to být nkdo poctivý, že si nepodržel všecko.
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Dti T líbají i Marie, a že prý by ses vysmála, že

píšou teprv, když by to mohly už vyídit; rodim
a Jindichovi nejsrdenjší pozdrav ode mne i muže.

Tob vroucí dlouhý polibek! B.

' Míní patrn družinu Fricovu.
^ Podrobnosti v mých láncích „B. Nmcová, Podlipská

a Dr. Lambl". Cesta 1920, II. 721; „Svtlá ci Nmcová?"
Cesta 1920, II. 1012; „Mravní stránka milostného života B.

Nmcové". Lumír 1915, 267.
3 Zachovány jsou ti dopisy Nmcové, psané obma

sestrám spolen, devt dopis psaných Svtlé, tináct Pod-

lipské. Od Svtlé máme dopis osm, od Podlipské ti ; dva
Nmcové Dušanu Lamblovi, jeden Lamblv.

* Jest zajímavo konstatovati, že všichni vyvolenci Nm-
cové byli mediky : Nebeský studoval medicínu v dob, kdy
se s Nmcovou seznámil,' Helcelet i Lambl byli lékai,

Jurenka ml ped doktorátem.
^ Rodina as inila Lamblovi výtky a snad i radila k vý-

hodné ženitb.
^ Tyto srbské verše napsala Nmcová azbukou, které

ješt neovládala. Píše na p. dsledn „1" místo ,t" a j.

Peklad: Ach, co mám init! Nespím v noci, srdce mí hoí,
žal mne trápí. Zemít chci (touhou) po tob má duše!

^ Hostinec ten existuje dodnes.
* Snad Ferda Náprstek, který se o Zofii ucházel.
" Originál Heinv: kahler.
•^ První pobyt v armotech trval od 9. srpna do 10. íjna

1852.
" Otec Nmcové byl již dv léta mrtev.
'2 Mužákovým narodila se dne 9. íjna 1852 dceruška.

Nmcová vrátila se z Uher dne 10. íjna a byla pak hol-

ice, jíž dáno jméno Božena, kmotrou. (V. Vávra.) Zemela
však ješt v útlém vku.

" Patrn Dušan Lambl.
'^ Nmcová íkala tak rodim obou sester.
" Bratr jejich.
*° Nejstarší syn Nmcové.
>' Rozená Polka. (V. Vávra.)
*® Jan Malýpetr (nar. r. 1815), zakladatel soustavného

tlocviku a eského jeho názvosloví, byl tehdy uitelem
tlocviku na c.k. cviné škole a na gymnasiích pražských.
(V. Vávra.)
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'° Mužákovi po svatb bydlili v kláštee svatoanenskéra.
Z chrámu je nyní skladišt papíru. (V. Vávra.)

" Nmcová dala Karla a Hynka za 30 zl. msín k Šu-
mavským, s Dorou a Jaroslavem odjela 9. kvtna 1853
z Prahy a dne 12. kvtna byla již v armotech. (V. Vávra.)
Tento druhý pobyt v armotech trval pt msíc. Dopis
tento, jakož i následující, je psán ped odjezdem Nm-
cové a týká se dra. Lambla. Zachován jest pouze tento
úryvek.

" Jarouš po tžké nemoci (tyfus). (V. Vávra.)
" t. j. v Praze.
^^ Týká se suspendování Josefa Nmce pro politické

„rejdy" v roce 1848—49.
'' Dceruška Svtlé, kterou Nmcová opatrovala v smrtelné

chorob.
25 Služka.
2« Rudolf Heinrich Bernhard Bosse (1777—1855), státní

rada brunšvický, právní spisovatel.
2^ Ira Aldridge (1804—67), žák Keanv, slavný pedsta-

vitel Othella a jiných Shakespearových postav. Roku 1853
hrál v Praze.

'" Nesreca znaí v chorvatštin „neštstí".
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VII

NEZNÁMÝ ADRESÁT

(HANUŠ J U R E N K A?)





Roku 1862 vyšel spis „Naši mužové", který obsahuje mezi
životopisy našich vynikajících lidí i životopis Nmcové. Auk-
tor Jan E. Sojka uvádí v nm tyi dopisy, které po stránce

umlecké náležejí k nejkrásnjším, jež Nmcová napsala.

Nkteré okolnosti zdají se nasvdovati tomu, že adre-

sátem jejich jest Hanuš Jurenka.^

Z prvního dopisu s datem 27. srpna 1854 vysvítá, že

adresát náležel kruhu Fricovu a že Nmcovou vyzval, aby
její portrét, malovaný Hellichem, byl pipojen k Lad Niole.

— Je vyloueno, že by jím byl Fric nebo Sojka sám, ne-

bo na jednom míst píše Nmcová o obou v 3. osob:
„Fric u mne byl s pítelem Sojkou." Z družiny Fricovy

stýkala se dvrnji jedin s Bendlem, Jurenkou a Sojkou.

Datum 1. dopisu souhlasí vskutku s dobou, kdy Bendi

s Jurenkou k ní docházeli. Tón dopis, jež pozdji psala

Bendlovi, je však zcela odchylný — nijak roztoužený, nýbrž

sestersky kamarádský. Jihnoucí tón tchto dopis a nkteré
narážky zdají se nasvdovati tomu, že psány jsou z nálady

erotické.'

Láska k Jurenkovi vzncovala její tvoivost, v tuto dobu
vznikly Rozárka, Sestry, Karla, pohádky O dvanácti msí-
kách, O Baovi a šarkanu a satyry Kávová spolenost a Vý-

klad historie.

I v tchto dopisech dme se silná vlna inspirace — tomu
nasvduje jednak ostrost pedstav z minula vyvolaných

s neobyejnou výrazností a podrobnou pesností, jednak

lyrické vzpomínkové kouzlo nenávratného, krásného minula,

kterým jsou obetkány.

Tyto úryvky svdí, jak bystrý pozorovatel byla tinácti-

letá slena Betty. V písemné pozstalosti zanechala Nm-
cová nárt k životopisu, a sama v tchto dopisech proje-

vuje úmysl, vypsati svj život po ástech. Úryvky tyto dá-

vají dvojnásob pociovati, jak velká je škoda, že plánu ne-

provedla. Snad by nám byla podala klasické dilo, nezkalené

literárními a dobovými konvencemi a pedpisy, dílo velké

upímnosti a skvlého realismu, prosycené kouzlem její

osobnosti.
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I tyto dopisy mají místy hudební pízvuk, zejména po
slední úryvek, v nmž nostalgie, rozkoš snu i žal z jeho

marnosti, vášnivý vzlyk, že nejsladší dary života — mládí

láska — navždy jsou ty tam, seveny jsou v nkolik vt, po-

dobných akordm plným bolestné elegické krásy.

Medik Hanuš Jurenka vzbudil v Nmcové naposled mo«-
nou, z hlubin bytosti prýštící erotickou touhu, která krášlí

svého vyvolence všemi skvlými vlastnostmi a všemu na
vzdory v nj vkládá svj sen o dokonalosti.

Snad bylo toto vzplanutí tak mocné, protože cítila, že

jest poslední. „Jurenkovo smlé, bezohledné vystupování,

rozhodné a povýšené soudy jí imponovaly . . . Pátelm
zdál se Jurenka asto drsný, rozmarný, stžovali si na,
nevili, že bude jednou velkým mužem, a dívali se nepíz-
niv na jeho styk s Nmcovou . . ., ale Nmcová hájila

vášniv svj poslední sen o štstí, jemuž se oddala s celou

duší bez ohledu na úsudek a na píze veejnosti. (T. 238.)

Styk jejich trval od r. 1854 (od íjna bydlili v témž dom)
až do poátku 1855. Klepy a výstup, jejž vyvolal páter Stulc,

pivodily rozchod, nicmén náklonnost k Jurenkovi u Nm-
cové dlouho nevyprchala. Setkávají se ješt dále, Nmcová
shání mu v ervnu informace, když chtl jeden as jeti do

Ruska. V lét 1855 louila se s ním pohnut, patrn když
odjíždl dom na prázdniny. Po tomto rozlouení teprve

psaný jsou as dopisy 2., 3. a 4. Nmcová odjíždí 27. srpna

do Uher a setrvává tam až do konce íjna.

U Jurenky už tou dobou nastalo odcizení, píše 26. íjna

seste do Prahy, že žádné žen už nemže dvovat Na-

rážka týká se Nmcové. Po promoci usadil se jako praktický

léka v Beznici, kdež získal si všeobecné obliby jako lidu-

mil i vlastentc.

1 Nmcová oželela ho posléze — zejm jej zprvu pe-
ceovala i byla zklamána ve velikých nadjích, které kladla

v jeho innost — po silném vyptí nastalo vystízlivní.

V ervnu 1856 píše Helceletovi, „že si jen loského roku

zauliníkovala, aniž to vše mlo hlubší podstaty*. Toto do-

znání zdálo by se neupímným, ale v okamžiku, kdy slova
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ta psala, cit její pro Jurenku u porovnání s láskou k Hel-

celetovi, jehož nepestala vzpomínati s nhou a úctou, neje-

vil se jí rovnocenným. Zapomenouti ovšem dlouho nemohla.

Ješt v listopadu 1856 posílá Jurenkovi skrze Bendla do-

pis, nejspíše velmi pohnutý, nebo se dlouho rozmýšlela,

má-li jej poslati cíli nic ; spolu žádá na Bendlovi zprávy

o nm, vyminuje si však, aby Jurenka o tom nezvdl.
(Viz 2. dop. Bendlovi.) V dalším dopise z prosince (3.

Bendlovi) obšírn s vášnivým zaujetím analysuje svou lásku

k nmu a doznává, že žádná žena ci dokonce dve nebude
ho tak milovat, jak jej milovala ona.

V únoru 1857 pijel Jurenka z Beznice do Prahy a na-

vštívil ji. Nmcová ho zprvu nechtla pijmout, on se cho-

val cize: oznamoval jí, že jí vrátí její listy, jež komusi

pjil. Nmcovou bolelo jeho poínání, byla ironická, jízlivá,

ale neubránila se vzrušení. „Po magnetismu však je veta,"

svuje se potom Bendlovi. — S Jurenkou setkala se v Praze

ješt tikrát jen letmo a to byl konec.

V korespondenci s Bendlem Nmcová projevuje asto
obavu o osud dopis, zaslaných Jurenkovi. Snad byl onou
osobou, které Jurenka dopisy pjil, práv Sojka, jenž jich

pro životopis Nmcové poteboval; z ohledu k Jurenkovi —
kniha vyšla v úmrtním roce Nmcové — zatajil však jeho

jméno. Vybral pouze tyi a užil jich zcela ohledupln, nám
pak zachoval jeden z nejvzácnjších zlomk jejího umní.

1. Neznámému adresátovi.^

A 27. srpna 1854.

y/^ Vte, že bych Vám hned byla psala, ale doslala

jsem práv tuze mrzutou zprávu z Uher, že jsem

posud celá pitomá starostí nad tím. Slyšte! Dank
z Bystice pijel do armot a vybídl muže, aby

s ním jol do Bystice na njaký as. Dílem, aby

pišel mezi pátele, dílem ze spoivosti pijal ten
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návrh, vzal dovolení a jeli. Z Bystice ale jel Dank
k Sv. Mikuláši podívat se na njaký dvorec ke

koupi a vyzval Nmce, aby jel s sebou. To bylo

nepedložené, že jel; nemli pasy, žandarmové je

sebrali a u Sv. Mikuláše je zaveli do chládku. Uva-

lilo se na n podezení, že jsou ruští emissarové!

Než se vyšetili, než pišla odpov z Prešpurku,

trvalo to 14 dní; pak je pustiH. Zatím se ale ná-

sledkem toho podezení u obou prohledávalo. Nm-
covi zotvírali všecko, konfiskovali každý papírek,

obrazy, knihy i kalendáe. Nejvíc mne mrzí, že

nespálil moje listy, Havlíkv obraz a Duch Národ-

ních Novin — byla to lehkomyslnost. V mých listech

(vynechány dv ádky) budou íst špatnou o sob
chválu!! — Ponvadž rada udal, že jel Nmec na

Slovensko „zur Verbreitung panslavischer Tenden-

zen" — byla mu hned alimentace zadržena. Jsou

to pkné zprávy, vidte? — Musím se nyní po n-
jaké služb ohlížet — kde a kdy jakou najdu, to

nevím.j]^ilý píteli, nkdy se mi to živobytí tak

hnusí, že bych je hned odhodila. Když si ale po-

myslím, že je na svt tisíc a tisíc lidí, mnohem,

mnohem nešastnjších, pak se stydím, že jsem tak ma-

lomyslná . . . Bývají okamžení, že se lovk zamyslí

v minulost, kde se potkává s osobami drahými;

zmocuje se lovka tužba nevýslovná, myšlenky

ty moci uskutenit, vidt osoby ty, promluviti s nimi,

požalovat si jim, odprosit, pomilovat jich. I já mívám

nábožné chvíle, kde duše moje se ponouje v nej-

tajnjší skrýš srdce — v chrám — ve Valhalu moji,

kde skryté svtice moje a svatí. Dlouho tatn v za-
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pomenutí dlívám, vním vždy erstvým kvítím lásky

skrán draliýcti, slzíc modlívám se u jich obraz.

Taková okamžení jsou mi, a bolná, pece sladká;

zanechají mi v srdci vždy touhu a bolest. — To

by pece hrozné bylo, kdybychom nemli pro nic

pam, kdybychom nemohli žíti také v minulosti!

Nenapadlo Vám to nikdy, jak hrozné by to bylo?

— Ale práv mi napadá, že by to nebyla špatná

vc, kdyby tak najednou všickni naši dlužníci ztra-

tili pamt — co myslíte? Alespo takhle na n-
kolik let, až se mi lip povede ... Vy jste mi

Vaším popsáním hor laskominy nadlal. Já jsem

letos jako vze. Ani nepijdu do zelena, a co

nevidt bude tu zima, ta smutná zima, kterou ne-

mám ráda. Dnes fuí mrazivý vítr, šedé oblaky

prohánjí se jeden pes druhý, kavky lítají kráko-

rajíce od Kateinské vže až k mým oknm.* Ne-

chybí k zimnímu obrazu nic, než snhový šat. —
Jen na týden, na trnácte dní nkam ven a moci

bezstarostn žít — já bych ráda zase pes zimu

trpla; bylo by mi to i k pracování velice teba,

nebo cítím na sob nejen tlesní, ale i duševní

ochablost, slabost. Spaní, kterému jsem se nikdy

ráda nepodvolila, podléhám nyní bezvoln ....
Málo jsem nyní psala, co jste odešel a co

jsem psala — skoro samé toliko listy a žádosti . . . .

a mezi námi eeno, bude as papíru škoda, bez-

toho nic odnikud nedostanu .... Bhala jsem,

starala se a pro nic za nic. Zítra navštívím

Hanku . . . Fric u mne byl s pítelem Sojkou a

trochu mne z mých trampot vyvedli. Nevsta z Abydu ^
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se mi velmi líbí, krásn to peložil . . . Velice mne
Vaše laskavost tšila, kterou jste mne chtli dohro-

mady poctit — jestli totiž ješt kdo jiný mimo
Vás? I — ale bylo by to v nynjších okolnostech

a v postavení, v jakém já nyní jsem, tuze neprak-

tické a Vašemu almanachu Lada Nióla jen škodné

vydat obraz „einer regierungsfeindlichen Person".

Ostatn obraz u Stak co je, ^ a dobe trefená

jsem, pece už není obraz mé nynjší podoby —
jsem o mnoho starší od té doby — a pak ani kroj,

ani postaveni moje, jak v obyeji mám, se nesho-

duje, to bylo gusto Stakovic. Kdyby to jednou

mlo být, tšilo by mne to ovšem víc, kdybyste

uy mladší to vyvedli, abych mezi vámi byla; do

ady tch starých uenc se nehodím. Ale je na

to dost asu ;
jestli umu, máte tu pece mj obraz,

zstanu-li živa, máte tu mne — a tudy není na-

spch . . .

Jak ráda chvílemi blouzním, že mne navštívíte

na horách, že prožijem blažených nkolik dn; —
a je to marné volání I Ale když není skutenost,

a blaží sen I Jak asto ukojila jsem touhu po

moi — ve snu — jak asto se tšivala v rozkoš-

ných krajinách — ve snu. Sen mi pivádí drahé

osoby, jež nikdy více nespatím — ve snu bývám

nkdy celá já — bývám šastná na chvíli. — Pro
pak naíkat, že to jen sen — když mi zstane toho

pocit i celý den; za takový sen já vždy srden
dkuji .... Nyní dobrou noc — a spolu dobré

jitro. Je hodina s plnoci I — Ted si lehnu. Pod

tou prachovou peinou se to spi teple a píjemn . . .
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tu lovk se ukryje ped veškerou zlostí osudu a

zapomene na ten chladný svt.

2. Neznámému adresátovi.

(Druhá polovice r. 1855.)

Duše moje mnohdy jako jezero, lehký vtík je

rozvlní a není možné, by se rozeené vlny uhla-

dily. Myšlénka honí myšlénku jako obláky pi
boui, jedna chmurnjší než druhá, až se celá oblo-

ha zahalí tžkými mraky — z kterých se nelije,

ani hrom nebije, v kterých jen huí a blýská se —
s kterými búrný vítr zahrává, aniž by je rozehnal

— a nebe vyistil .... etla jsem jednou báse,

která se mi velice zalíbila. Poslyšte:

Am See.

Dumpf rauscht der See, die Nebel ziek'n

Wie Geister an den Felsen hin;

Es wiegt der Sonne letzter Schein

Mit blugem Kuss die Wellen ein.

Am Felsenhang die Weide steht,

Das griine Haar von Wind verweht,

So lange einsam steht sie dort.

Der Strom nimmt ihre Blíithen fot.

Du meiner Seele treues Bild,

Du graue Weide sturmdurchwiihlt,

Was auch dein Inn'res gliihend spricht,

Die kalte Welt versteht es nicht.
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o kehr' zuríick, dii alte Zeit,

Du Mainacht der Vergangenheit

!

O kehr zuriick, o kehr zuriick —
Bring meine Todten und mein Gluckl —

Nevím, od koho je. — Není-li pravda, tak vzdychne

asto každý z náe — ale co tam, to tam; co je

plátno, kdyby kdo nám nyní i mladost navrátil,

když by nám nemohl s sebou dát tu blaženou mysl.

Když projdu léta svého živobytí od desátého roku

až do nynjška, divím se sama sob, a myslím, to

není možná — to nejsi tyl — Kdybyste mne byli

znali, když mi bylo dvanácte, tinácte let — — na

tu dobu já nejradji vzpomínám. Tlo moje rozvité

již, pece ale ješt pólo panna, pólo dcko, nebylo

plné, okrouhlé, ješt jsem se nestydla vylézt ped
chlapci na strom, aneb když jsem šla ze školy vy-

zdvihnout sukn nad kolena a brodit se vodou, ani

mi nepekáželo sednout obkromo na kon a pro-

jíždt se po louce. — To byla doba, kde mne ješt

tšívaly nové stevíce, šaty a pentle, že jsem se

nedle dokat nemohla, kde mi dovoleno bylo vzít jich

do kostela. Ješt mi nebylo hanba, když mi matka ped
lidmi dala herdu do zad, že jsem spálila jíšku, aniž jsem

si z toho co dlala, když mi otec ped chlapci studenty

ekl: „Aber stell dich doch grád, steh nicht so ver-

bogen und zieh nicht immer die Naše hinauf, dumme
Gredl !" — to byla jeho oblíbená nadávka. — Ten-

kráte ješt, když se mužští zastavili, kouce: „Sa-

fiente, to je hezká holka!" — mn ta slova ne-

zstala v hlav. Smát se, tancovat, a to již bylo
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na mlate, v ratejn nebo na louce, vše jedno, jen

když jsem tancovala. — Veselá jsem byla, skotaivá,

na stromy, na kon, s chlapci se prát, honit — to

byla moje radost. Ale byla jsem svéhlavá, nerada

jsem povolila. Matka písná, k nám dtem málo-

mluvná — vždy mi všecko zhurta porouela a za

vše hned trestala a za trest jsem ji mla vždy od-

prosit a podkovat. To mi bylo nco hrozného a nikdy

jsem to neudlala, kdyby mne byla utloukla. Mnohdy

mne cit k tomu pudil, ale noha se s místa nehnula

a ústa neotevela. Otec mohl se mnou svést co chtl

;

on mne znal a vždy vlídn mluvil na nás, a já bych

byla pro do ohn skoila, když se na mne krásným

svým modrým okem podíval a ekl: „Jdi, Bto má,

ui tak a tak!" Ani trest od nho mne tak ne-

bolel a — já ho ale také zasloužila, mimo jednou —
pro tu hubiku !

— Tenkráte jsem se také ješt mo-

dlívala vroucn! — Jako by pede mnou byla ta

sednice, v níž množství obraz a obrázk.— A ten jeden

obraz Kristus a Samaritánka — ten se mi velice líbil —
ani jsem oi od nho neodvrátila pi modlitb, a tak

dlouho na hledla, až to nebyl pouhý obraz! —
Ped mým zrakem stál s tlem: k nmu jsem se

modlila, jeho prosila za vše, cokoliv jsem kdy po-

tebovala. Otec mne chválil, že jsem pobožná, dával

mne za piklad ostatním, kteí pi modlení veer
obyejn dímali a ve dne zívali a jeden druhého

štochali. Oni nevidli ped sebou žioý obraz Krista. —
Tenkráte etla jsem nejradji historii Jenovefy, ten-

kráte zdálo se mi toliko o zaklených princeznách,

o inech pravd nepodobných, a nejmilejší fantasie
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moie byla — jíti do kláštera, a to jen proto, že

jsem slýchala, že se jeptišky mnohému uí jako stu-

denti, a to byla by moje radost bývala.

Tu dobu, nebylo mi ješt zcela tináct let, pišla

jsem do Chválkovic, mstyse to as hodinu cesty

od domova, k správcm do stravy, k uitelce do

šití a k uitelovi, abych se uila fortepianu a nm-
in. V jakém okolí, a mezi jakými lidmi jsem žila

do té doby, to z vtšího dílu poznat mžete v „Ba-

bice* — mimo nkolika ješt osob. — V Chválko-

vicích pišla jsem do jiného spolku, — tam zaaly

romány první, naivní, které mi všecky v mysli z-
staly, ale ani jediný v srdci.'' — Avšak já se pustila

do rozprávky, jako bych údem byla uené spole-

nosti a uloženo mi psáti svj životopis, nevzpome-

nouc, že takými dtinskými vzpomínkami Vás nudím.

Odpuste, že je to tak u mne, že mne vzpomínka

na mj mladý vk, akoliv byly dje velmi nepatrné,

vždy mile dojme a že ráda o nm povídám. Až umru,

mžete pak mj životopis napsat — po chvilkách

Vám všecko povím a napíšu, na bych cosi zamlela,

ani ty touhy dívího srdce, ani jak jsem se nauila

krásu znát, nic — dokonce nic. Ale najednou to

vše nemohu vypsat, znudilo by Vás to, nebo ráda

zabíhám do podrobností a tším se dtinskými ma-

likostmi, které tenáe nikterak baviti nemohou,

a kdyby i pítel byl . . . Když sejdu nkdy do Valhaly

mého srdce, tu se ráda stavím u obraz mého dívího

vku — to byla ta nejkrásnjší doba — já neztratila

svj ideál; nikoho jsem nemilovala, když jsem se

vdávala, já oplakávala jen svoji svobodu — naíkala
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jsem, že zmaené jsou na vky krásné sny a ideály

mého života. — Já hledala ideál svj, myslela jsem,

že v lásce k muži najdu ukojení všech svých tužeb,

doplnni sebe . . . Mnohé svtlo mi zablesklo na cest

života, já myslila, že je to svit hvzdy, ale byla to

jen bludika, která by mne do kalu byla uvedla.

Našel bys, brate, v té Valhale obrazy ržemi, be-

canem a imortelou vnené i perlami ozdobené;

rámce bez obrázku. Nkdy byly i za tmi obrazy

— já se domnívala ideální— ale musela jsem k svému

žalu poznat, že to špatná mazanina !
— Barvy zbledly,

špinavý papír zstal — a ten jsem vyhodila . . .

Rámec ale zstal mi pro upamatování, že není vše

zlato, co se blyští. — Já pocítila v život mnoho

bolestí, trpkých klam, byla jsem na kraji zoufalství —
avšak navzdor tomu neztratila jsem dvru a lásku

k lidem! — Nkdy ovšem vidím se nešastnou,

zbytenou na svt, takže bych s chladnou myslí

odešla se svta, ale ony pejdou zase, ty doby —
jenže mnohdykráte boje takové urvou kus života

s sebou!

Píšete mi, že mohu míti rozkoš, pracovati pro

své dti — nuž, to máte pravdu. Já miluji své dti

a ráda pro n pracuji a budu pracovati, dokud budu

s to. Avšak kdyby tch nebylo, — bylo by vše

jinae I
— Co mi ale píšete, že mohu být vším právem

hrdá na to, že mne národ ctí a že mají lidé úctu

pede mnou — vru, tomu jste sám nevil, když

jste to psal — a já se tomu také jen usmívám . .

.

Poctivé srdce, upímné snaženi stát se vždy doko-

nalejší, prospt národu, se síly moje jsou — to jest
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to jediné, co iníie nad obyejné ženské staví, které

pro nic nežijou na svte.

3. Neznámému adresátovi.

(Druhá polovice r. 1855.)

„Vidím je ped sebou ty Chvalkovice ^ — vidím

ten zámek pólo nov pevléknutý, pólo starý ješt,

v nmž nechyblo ani temných sklep a vzení, ani

hrzyplných bájí, takže jsem strachy mela, když

jsem musila veer z eledníka, který byl na jednom

rohu zámku, do našich pokoj v druhém roku pes
dlouhé chodby, osvícené podlouhlými, špiatými okny,

skrze nž když msíc svítil, ješt více jsem se bála,

ponvadž se v temných koutech fantastické stíny

dlaly. Pomyslete si k tomu, že jsem tebas ped
chvílí, než jsem z eledníka šla, byla slyšela, že

chodívá nkteré doby v tch chodbách bílá paní

aneb zase, že jeden z rodu Dobenských zavraždn

tam straší; že si nosí hlavu pod paždí a v bílém

rubáši od sálu po chodb ke kapli chodívá, tedy

zrovna okolo mého pokoje — pomyslete si to, k tomu

mou babikou již doma rozilenou fantasii pro ta-

kovou romantiku, a nebudete se divit, že jsem první

as, jak svíku rozsvítili, se bála vyjít ze dveí, aby

mne cosi za paesy nechytlo. — A ten mj pokoj!

já se v nm všecka ztratila. Hrozn vysoký, temný,

vysoká okna s dubovými okenicemi, dvée též ta-

kové a u každých dveí tžká, železná závora, kterou

jsem si na noc dvée (po Slovensku eeno) zapela.

Ale lovk zvykne všemu — i já brzy uvykla, zdo-
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mácnla jsem v starém zámku a ráda jsem se po-

važovala za burgfrajli, o nichž jsem ítala. Na zá-

mecké vži ml cáp hnízdo a to prý již ode dávných

as. Také se tam zachovala známá povst, že skrze

toho domácího ápa pišel jeden z Dobenských
k osvobození z tureckého zajetí. Zámek stojí na

skalnaté výšin, pod ním je rybník, obrostlý ráko*

sím — za rybníkem návrší a na nm kostel, fara,

škola a nkolik roztroušených stavení, ostatní leží

v dolin. — Od zámku vedly v skále vytesané

schody dol k rybníku, pak se šlo pes hráz nahoru

na strá a hned jsem byla ve škole. Spolenost,

v jaké jsem žila doma, znáte ponkud z Babicky^ —
do jaké jsem pišla, musím vám popsat.

Pán, u nhož jsem byla — dobrý to pítel mého

otce, byl obroním u vévodkyn, rodem Prus ze

Zahán, muž prostedních let, nejvzdlanjší ze všech

úedník, ba v celém okolí. Ml krásnou bibliotheku

a to ne pro parádu. Shakespeare, Goethe byli jeho

milákové ! Nejen klassiky, on i moderní spisovatele

znal, etl francouzsky i anglicky, všecky lepší jour-

nály si držel a mimo to byl velký milovník zahrad-

nictví. Akoli echm pál, pece byl smýšlením

zcela Nmec. Byl dobrý, joviální muž, obdivovatel

krásy, milovník dobrého jídla a pití, hostinný, zkrátka

milý lovk, a byl by jím vždy býval a mohl mnoho

psobit, kdyby domácí pomry ho byly netížily. Paní,

o mnoho let starší než on — nkdy komornou

u knžny, jak jsem pozorovala, byla vinna, že se

on z kanceláského hned stal obroním — musela

bývat krásná, modré oi mla jako nebe a erné
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vlasy ; ale to byla jediná krása, co jí zstala. Nebyla

také hloupá a dobrého srdce, ale což to bylo všecko

plátno, oni se k sob nehodili a jeden druhého

trápili, jak to už nkdy bývá. Již je dlilo to, že

ona, katolika, byla velmi bigotní, a on protestant,

knžím nepející. ^^ Ona nedala na aristokracii nieho
dopustit: vzpomínky na dobu, kdy ješt komornou
byla, ji inily blaženou, a on ji za to tepal nejtrpí

ironií. On by byl každý den hosty zval, a ona jen

nkdy štdrá bývala. K tomu chutnala jemu eská
kuchy, a ona vaila nám podle jakési rakouské ku-

chaské knihy, že jsem ani já mnohdy jíst nemohla,

kdežto pece mj žaludek tenkráte všecko ztrávil.

Když vidla, že on nejí, tu se jí oi zalily a íká-

vala: „Aber August, es ist ja gut, iss nur." „leh

glaub', liebe Netti, hábe aber keinen Appetit," —
íkal on a ušklíbl se. — Pak vstal, vypil sklenici

vína, vzal hl a šel na pole — to bylo vždy zname-

ním, že ho nco hnte. A to bývalo asto, pak astji

a astji, až nebylo dne, kde by nebýval veer
ochmelen. A to muselo bývat pro ni nco hrozného,

nebo když ml v hlav, zejm povídal, co se v duši

jeho dje, a nejtrpí satirou ji pninásledoval. Koli-

kráte natrefila jsem ji v pokoji na kolenou kleet,

ruce pozdvižené ke krucifixu a hoce plakat. Tu mi

bývalo jí líto, a jindy zase jeho. On by byl rád

užíval rozkoše, a ona byla skoro celý rok nemocná;

celý rok ve flanelu zahalená ! Veer když léhala, to

se ustrojila, jako když by forman do Amsterodamu

jel. Kalhoty flanelovy, sukni, lajblík a punochy; na

to si vzala teplý korset, bílý a velký šátek uvázala
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okolo krku. Na hlavu vzala erný prošívaný epec
a pes nj bílý kominíek ... Hrozn vyhlížela . . ..

Mli postele vedle sebe — ale on vždy pozd do

noci etl, ani si jí nevšimnul, a ráno, když se pro-

budil, etl zase — a to vdl každý, že by zle bylo

na promluvit, když te. Ale ona byla pece hrozn
žárlivá a tou žárlivostí ho také nkdy muila. Mli
ti dti ... a to nejvíce ho trápilo, že ty dti

nejsou tak chytré, jak by on si byl pál . . .

Za to ale já mu pišla každou chvíli o nco, tu

o knihu, tu o njaké vysvtlení, a on ml z toho

nejvtší radost. Sám mi vybíral knihy; když jsem

knihy petla, musela jsem mu povídat, co jsem

etla ; vykládal mi, co jsem nerozumla ; mn k vli

stál globus vždy pohotov, abych se v geografii cviit

mohla ; musívala jsem veer pedítat — zkrátka, já

se stala jeho milákem — a hned jsem vzbudila

žárlivost paní co matky. Pozdji to bylo h ... Já

ítala do noci: Tisíc a jednu noc, Claurenovy po-

vídky. Van der Velde, to byla lektura, kterou jsem

polykala, a co mi pán nedal, to jsem tajn z biblio-

téky si vzala . . . Ale Clauren se mi zhnusil, za-

milovala jsem si Tromlitze, Schillerovy dramy, a za-

ala jsem vypisovat básn. — V hlav se mi pletly

dje skuteného a bájeného svta: chodíc jsem

mnohdy snívala, když mne kniha mocn dojala,

a nedlala jsem si pranic z toho, když jsem byla

volána od uitelky pro roztržitost. Já mla jiné vci
v hlav, než poítání ok a kížk. Ostatn se musím
vyznat, akoliv jsem tak mladinká dosplá již byla,

že smyslnost ve mn vzbuzena nebyla. Byla jakási

228



touha v prsou mých, pro niž jsem ani jména ani

pedmtu nemla a již jsem si ani patrn vdoma
nebyla.

Byli ješt nahoe v zámku dva mužští, starší písa

a praktikant: mladý hoch, pánv píbuzný, též ze

Zahán, který byl jen na nkolik let v echách.

Jeho otec byl president, spisovatel, on sám jmenoval

se Leopold Weisflog. Tenkráte bylo mu as sedmnácte

let, když jsem pišla do zámku. Byl to pkný blondin,

silného tla, a v tvái žádný výraz : byl to ješt

mladý, neokesaný hoch, dobrý, ale hloupý. Byli

jsme spolu dobí pátelé ; avšak když se pravilo, že

je do mne zamilován, tu jsem se rozmrzela a bylo

po kamarádství.

Zcela jinak to bylo s tím starším písaem. Nebyl

to již mladý lovk, mohl míti as 36 let. Sndý byl,

nevelký, ale hezky urostlý. Tvá jeho mla cosi

ábelského a pece nebyla nepíjemná. Velmi vysoké

celo ml, málo vlas, ale lesklé, tmavokaštanové

;

krásný vous, plná ústa, pkné zuby, krátký ale fo-

remný nos. Oko ale — to bylo démonické : veliké,

šedozelené s erným obrvim. Uml sniv hledt, lib,

že všechna dvata do nho se pobláznila, ale když

upel na nkoho zrak a neodvrátil ho, co on rád

dlával, snad z pouhé koketerie, tu bylo lovku jako

ptáeti pod mocí koiího zraku. — Byl to podivný

lovk. Nkdy nejvtší prostopášník, zhejralec, a jindy

zase nejpoádnjší. — Tu se vysmál celému svtu,

žádný cit mu nebyl svatý, a pece jsem byla svdkyní,

že ml nžný, velmi nžný cit. Zdál se chladným,

a byl nejvášnivjší lovk. Chytrý byl, prohnaný ve
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všech komediích lidské spolenosti, nemluvil mnoho,

ale vždy dobe. Mezi veselými lidmi byl rád, ale

nikdy nebyl vesel. Akoliv vášniv tanil, pece i pi

tanci nezdál se rozháranjším, jen že byl bledší než

kdy jindy a oi že mu svítily, až byl strach. Byl

vždy jednoduše, ale ist pistrojen a velice miloval

blounké a tenounké prádlo.

Ped ženskými neml pražádný respekt. Nikdy

jsem ho nevidla které políbit ruku, nebo kompli-

ment udlat, akoliv ho všecky chtly. Naši paní

ale ml dokonce za nic, ta byla ter pro jeho vtipy.

On vládl skoro domem. Pán ho ml rád, paní se

ho bála a my všichni. Já alespo se tásla ped ním

;

když na mne zrak obrátil, když jsem se podívala

na jeho chlupatou ruku, mráz mne pošel, a pece

jsem se hnvat na nho nemohla. — A já byla jediná,

kterou miloval; já ho vidla plakat, ovšem to bylo

pozdji . . . Tenkráte jen ctil moji mladost a mohu

íci, že by i sám byl mnohdy hanebn mluvil, jak

mi naše panika íkala pede mnou každého okikl,

kdo by jaké dvojsmyslné slovo byl promluvil. Také

mne mnohdy vyhuboval, když jsem si roztrhla šaty

pi lezení po skalách, aneb když jsem vyjela na oslu

a osel mne shodil do bláta, tu se mi nejvíce vysmál.

Ale já od nho radji trpla, jen když se na mne

tak významn nedíval. To mi byl strach !
^^ — Zatím

dost. Tolik psaní o nkolika osobách ! Než práv ty

osoby patí k mému mládí a snad jich budu nkdy
potebovati k nkteré práci ; to je pouze jich kostra.

Napsala jsem toho tolik, než odpuste !
— U žen je

srdce jako z vosku, každý obraz se lehko do nho
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vtiskne. Avšak což je to platné, všecko se mi to zdá

bledé, plané, chladné, když to napíšu, a mn samé

zdá se, jako by v žilách mých tekl led. Až bych

nad sebou plakala — když se pozoruji, a pece ve

mn hoí plamen nejprudších vášní. Mnohdy hrzou
pemožena rozprostírám rám, bych celý svt kprsoum
pitiskla — mnohdy zatoužím po muži, který by

mne tak miloval, jako bych milovala jeho — ale co

to povídám — je pozd na takové ideály : Geh ins

Kloster, mein Kind . . . oder lass dich rasieren . .

.

Dobrou noc ! dí Hamlet . . . Dobrou noc 1 1
—

4. Nmcová neznámému adresátovi. ^

(Asi ješt r. 1855.)

Nyní pro obveselení srdce sním jeden z tch po-

meran, co jste mi dali, a budu pi tom fantasirovat

oNetalii, budu si notovat: Kennst DudasLand, wo
die Pomeranzen bliih'n — dahin, dahin. Nebylo by

to špatné, kdyby nás tam osud penesl. Abychom

tak jeli na lehounké gondole po moi! — Ó ped-

stavte si krásnou krajinu u Neapole — hvzdnaté

nebe, to širé moe ó tam bych vínem roze-

hátá zazpívala já tebas: leh bin die Fiirstin von

Thoren — ale jak dál — zum trinken nicht — zum

lieben, nicht mehr jung — zum leiden — ano to by

šlo I — zum leiden auserkoren.

* Prof. Tille vyjádil se, že adresátem snad jest Hans-
mann.

^ První je odpovdi k dopisu zaslanému odkudsi z ven-

kova, kam adresát z Prahy odjel: „Vy jste mi Vašim popsá-
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ním hor laskominy nadlal . . . Málo jsem nyni psala, co jste

odešel." Snad jí psal Jurenka z Píbram, kde byl na prázd-

ninách u rodi. Stran data dopis dí Sojka, 502: „Sama
pátelskému knihu r. 1854—1855 život ve Chvalkovicích
v nkolika náhodou zachovalých listech vylíila." — Dopis
II. klade Sojka (dle nho i Geb.) do r. 1854. — patrn omy-
lem. Mluví se v nm o „Babice", která pec vyšla v ervnu
1855. Mimo to dopis III. je zejm pokraováním dnihého,
spluje slib z II. dopisu, další vypsání života ve Chvalkovi-
cích, nelze si tudíž mysliti mezi obma dlouhé mezery.
I v nm mluví o „Babice". Oba dlužno zaaditi do r. 1855,

po vydání „Babiky". Snad spadá do téhož roku i úryvek
IV. dopisu, jejž Geb. zaazuje až do r. 1857. Je-li naše hy-
pothesa správná, jest toto datum píliš pozdní, nebo již

r. 1856 bylo po pátelství jejich dávno veta.
' Dopisy otištny již u Sojky jen v úryvcích.
* Tehdy Nmcová bydlila v Jené ulici íslo 516.
* Exemplá s Fricovým vnováním je v Národním museu.
* Hellichv portrét z mladších let.

^ Pesnjší narážky v „Zápiskách*, vydaných V. Vávrou.
^ Chvalkovice leží v Náchodsku. Nmcová byla tam na

vychování u obroního Afreda Hocha od r. 1830—1834.
" Dle tohoto udání spadá datum dopisu do doby po ervnu

1855.
" V zápiskách vydaných V. Vávrou (385) teme: Hoch

(vzdlaný muž— nevzdlaná žena — rozkošné to manželství.

On neví na nic — ona by pánubohu paty ukousala).
" Snad k této osob vztahuje se místo v Zápiskách (385):

Romantik — krásný muž — Šlechetný, ale slabý duch.
Toggenburské nápady — Výsmch — Pepadnutí — Hrozba
— Návrh — Odjezd — Návštva — Plá a rozhodnutí
mužné.
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VIII

VÁCLAV ENK BENDL





v íjnu 1853 vrátUa se Nmcová z Uher. Spolenost se

od ní odvracela, protože byla pod dohlídkou a muž ve vy-

šetování ; tftn Ýeleji se tedy piklonila k mladým. — Dobrým
kamarádem byl jí zejména Václav enk Bendi, pozdji

pekladatel Puškina.

Bendi byl ješt šestnáctiletý student akademického gym-
nasia, když se s ním Nmcová seznámila za svého pobytu

v Nymburce roku 1849. Od roku 1852, kdy dokonil gymna-
sium, do roku 1856 žil v Praze bez uritého zamstnání po
bohémsku. „Nosil Nmcové zprávy o literárních plánech

mladých a korigoval její rukopisy . . . Byl ilý hoch, tmavo-

vlasý, iperných oí, a nosil brejle; choval se uhlazen
a uml vtipn hovoit." (T. 237.) „Bendi byl dtem milým
soudruhem, na jehož návštvy se tšily, nebo byl samý
žert a smích. Vydával tehdy v Jiín r. 1854—55 pod pseu-

donymem Fabián oka humoristický asopis „Rachejtle",

proež ho Nmcovi jmenovali krátce okou. Schovávali

pro nj od obda lívaneky, buchty, škubánky, a když pišel

obyejn s nkterým soudruhem literátem, Nmcová na-

vaila aje a tu se vesele a hlun besedovávalo, zvlášt

byla-li pítomna též výmluvná „madame Šlenkert" nebo

zavítal-li dobrácký, hmotný pan Mencl." (J. Lelek, Z ro-

dinných pamtí Dory Nmcové, Sborník 334.) Bendi odvd-
oval se Nmcové za to lekcemi ruštiny. Z bídy vstoupil

na podzim 1856 do semináe v Budjovicích. Bendi prožil

ješt na sklonku gymnasijních studií jakýsi trpký román.

Vzpomínka na toto zklamání neopouštla ho dlouho a ani

styk s oním dvetem dlouho neperušoval, jak vysvítá

z etných narážek v dopisech; její lásky a zrady týká se

také vtšina jeho verš, jež pinesl Lumír v letech pade-

sátých. Ale srdce jeho doasn náleželo i jiným. Sám praví

v jednom dopise : „Já sice tenkrát (1854) nebyl také zamilo-

ván, ml jsem ješt Katzenjammer po prvním aktu v straš-

livé komedii své milosti ; ale co — das Herz war da bereit,

um eine neue Garnison einriicken zu lassen."

Podle Tille (237) byl i zamilován do Anny Ullmauové,

Fricovy nevsty (první jeho láska slula rovnž Anna), ano
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koil se i Nmcové. Správnost tohoto dohadu potvrdU nálež

Bendlovy milostné básn. Krátce ped vytištním prvního

vydání této knihy nalezl jsem v elakovského ^^udrosloví",

exemplái z knihovny Nmcové, zažloutlý osmerkový lístek,

pokrytý po obou stranách drobounce psanou azbukou. Rus-

kým písmem napsána zde byla eská trojdílná milostná

báse. Pod II. oddílem pipsáno datum ^'/g 55. etné škrty

nasvdovaly, že je to první koncept. Po bedlivém pro-

zkoumání pišel jsem k bezpenému úsudku, že autorem

jest Bendi a že báse svdí Nmcové. Tetí, jedin zdailou

její ást, otiskl jsem v ele knihy
;
první dv ásti — pouze

jako dokument — v oddílu Bendlov.

Pro auktorství Bendlovo svdí neklamn písmo, jež jsem

srovnal s ruským jeho dopisem psaným V. Hankovi, svdi
pro i styl — stejné obraty vyskytují se i v jiných jeho

básních. Ani datum 21. bezna 1855 neodporuje jeho auk-

torství, ano, jak hned ukáži, má práv ono zváštní svj
význam. — Báse týká se Nmcové. Nehled k tomu, že

byla nalezena v její knize, dosvduje to i ruské písmo,

kterého Bendi užíval, kdykoliv chtl Nmcové nco sdliti,

eho neml zvdti manžel. Tak píše v dopisech azbukou,

jakmile se zmiuje o Jurenkovi. Konen i niterné kriterium

potvrzuje, že inspiratorkou byla Nmcová: tištné básn
Bendlovy vztahují se k jiné osob, jsou smyslnjší („Na

adrech Tvých, tch bujn vábivých, mn ustál srdce tluk*),

mluví zejm o tužb ukojené, by jen na chvíli. Tam vždy

mluví o dveti, zde výslovn jmenuje ji ženou. Na Nm-
covou hodí se charakteristika svtlé, radostné povahy ve

druhé ásti básn i epitheta v ásti tetí : Kdož jiný než ona

jest tato žena s okem duchaplným, velebná i dtská, chladná

i žhavá, žena sladká I

Ti ásti básn vznikly, podle písma soud, v rzných
chvílích a inspirace jejich jest tudíž rzná. První dv vty
nemají IJásnického posvcení a daleko se nevyrovnají vt
tetí; pece však báse jako celek jest komponována jed-

notn, všechny ti ásti stupováním nálady jsou v pomru
dobe sladném.



v první vyskytuje se zejmá narážka na osudné zklamáni,

které ho v mládí potkalo — po zmizelém slunci pišla láska

nová — v zái msíní(!) doubek okívá. Byla-li tato ást

alegorická, obsahujíc teprve zaátek a nápov, ve druhé,

kdy cit již vzrostl a naskýtá se konflikt, mluví pímo bez

alegorie. Provedením jest druhá vta nejslabší, toporná —
zejména svtobol, vyjádený šablonovitými, drastickými,

opotebovanými obraty ze zbrojnice romantické poesie, ne-

srovnával se s povahou Bendlovou a jest strojený.

Za to tetí ást jest nejlepší pvodní básní Bendlovou,

pes to, že jest jen konceptem. Ostatní verše jeho vtšinou

se nepovznášejí nad prmrnou konvenní úrove, místy

i pekvapují banálností — zde psobením velké osobnosti

dospívá velosti a pathosu jinde nedosaženého.

Po jednom desítiletí opakuje se týž zjev jako u Nebeského.

Nehledíme-li k nkolika vynikajícím náboženským poesiím

Nebeského, jsou jeho básn, inspirované Nmcovou, „Na *** "

a „Pomník" vrcholem jeho poesie. Básnicky a umlecky
ovšem stojí Nebeský nepomrn výše Bendla — velostí

a hloubkou inspirace tato tíeti ást poesii Nebeského ne-

zadá.

Rozdíl mezi obma poesiemi spoívá ovšem také v tom,

že žen, inspirovavší Nebeského, bylo teprve tiadvacet let

a ona zaínala teprve svou umleckou dráhu — dvaadvaceti-

letý Bendi však opvá zde zralou ženu a vysplou umlkyni.
Jaký byl cit, který promluvil touto konfesí? Co se mezi

obma udalo, pesn arci zjistiti nelze, povšechn však

mžeme dohádati se toho s velkou pravdpodobností.

Podle dochované tradice byl pvab Nmcové tak uchva-

cující, že bezdn každého podmaoval. Vyciujeme ostatn

toto okouzlení z ádk pedantického elakovského i realisty

Havlíka, a mluví-li Rieger o ní již jako staec, jeho tvá
se rozzáila milým úsmvem pi vzpomínce na její krásu.*

Není divu, že vzntlivý a v nitru rozvrácený Bendi, jehož

srdce dychtilo po nové lásce, spálil si ponkud kídla, jsa

s ní talka v denním styku. Svují si oba nepokryt nej-

intimnjší své cítní, žijí jakousi duševní symbiosou. Za-



chovaly se na p. dopisy od Hansmanna, jež svdí obma,
a stídav, bez pechod, obracejí se brzy k Nmcové,
brzy k Bendlovi, jako by k jedné bytosti o dvojí tvái.

Datum básn významné je tím, že byla sepsána v oné

dob, kdy nastalo první odcizení mezi Jurenkou a Nm-
covou. Snad Bendi pokládal nyní okamžik za píhodný, aby

opanoval její srdce, když pítel jeho ji opustil. Ale váše
k Jurenkovi — poslední, která Nmcovou ovládla — byla

velmi silná a dlouho, dlouho nevyprchala. Erotická episoda

bratrstva opakuje se po pl tvrtém roce s jinými osobami,

a jako tenkrát Klácelu, i Bendlovi bylo se spokojiti pouhým
pátelstvím.

Rozhodn nelze mluviti v tomto pípad o Toggenbur-

ském zbožování ani o zlomeném srdci.

Oba, Bendla i Nmcovou, pojilo velmi silné pouto pátel-

ství. Ale pátelství muže a ženy bývá velmi rozmanité.

Bud nemá do sebe erotické píchuti vbec, nebo chová

nco erotismu s té i oné strany. V druhém pípad mže
erotického živlu býti více i mén v nejrznjších stupních

a odstínech, až k samému rozhraní mezi láskou a pátel-

stvím. Za píznivých okolností dojde i k lásce, ale záporná

odpov nevede nezbytn k tragické situaci.

Bendlovo pátelství mlo tento erotický spodní ton, k jehož

zesílení pispívala Nmcová sama, nebo pátelství její bývalo

velé, bezpodmínené a bezdky stíralo mez, která pátel-

ství z pravidla od lásky odlišuje.

Báse mluví o msíci, jenž se nad ním slitoval — nebylo

to tedy náhlé vzplanutí prudké vášn. V tetím díle touží

po zkonejšení žalu a mluví o lásce jen jako o možnosti.

Vztah Nmcové k Bendlovi, o ixináct let mladšímu, byl mate-

sky pátelský, její dopisy dýchají teplem mateské starostli-

vosti a obtavosti. Bendi ji zhusta také v dopisech dvrn
oslovuje „mámo", „maminko" a tyká jí.

Pomr jejich byl velmi nžný a s jeho strany pl milostný,

pl synovský. Tento vztah obráží se ve tetí vt této

„trilogie vášn" a dodává mu onoho vroucího panického

nádechu, jehož v jiných milostných básních Bendlových
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mam bychom hledali. Hebkou rakou svou jist bez velkého

utrpení vyléila Nmcová jeho žár a kouzlem své bytosti

uvedla jej tam, kde jej chtla míti.

Báse vyznívá ponurým akordem. Snad tušil svou bez-

nadj — psobí-li však ve druhé vt svtobol dojmem
romantické veteše, zde síla inspirace dodává slovm pravdi-

vosti. Nevadí romantická draperie, ano, tímto závrem vy-

rstá báse v symbol a nápovd! dalšího osudu jeho, semi-

náem poínajíc, kam se uchýlil ztroskotavší bohém, až

k pedasné smrti alkoholika.

Nebýti tohoto neblahého obratu v život Bendla, který

se pro stav knžský málo hodil, nemli bychom dopis,
které tím vznikly a tvoí rozkošný oddíl v korespondenci

Nmcové. (trnáct dopis Nmcové, dvacet Bendlových.)

Bendi byl pítel, s nímž Nmcové bylo nesmírn volno

a ped kterým nieho jí nebylo teba tajiti. V dopisech

není erotického podbarveni — ton jejich je velý, ale

kamarádský. Jeho dopisy pak zejm si ukládají pi vší

dvrnosti jistou reservu z obavy, aby nevzbudily snad

pohoršení, kdyby se dostaly do rukou ietí osob.
Je dojemno, jak tyto dv duše bídou a ústrkem stihané

k sob lnuly a navzájem si byly oporou, jak knížecím hu-

morem a bohémskou náladou pozlacovaly svj neblahý údl.
Nalezená báse dopluje Bendlovy dopisy, jako se do-

plují rub a líc mince — je vážnou folií jejich kypícího

rozmaru.

Zvláštní zmínky zasluhuje ješt dopis Nmcové ze dne

14. prosince 1856 (III.), který je zde otištn po prvé, pro

svj ráz hluboké konfese.

Nmcová mluví v nm k píteli bez obalu o svém ero-

tickém cítní a život, mže tak init bez ostychu, práv
protože tento erotický život je naprosto istý a ryzí. I zde

projevuje se základní rys její bytosti, harmonie — v lásce

je u ní naprostý soulad mezi duševní a tlesnou stránkou,

^stejná libost ducha i tla, stejná úcta". „Cit pohlavní
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jedin nebyl u mne nikdy pohnutkou k milováni, ani ne-

bude, a jen co dsledek hlubší sympatie mže mi být roz-

koší." Máme v eské literatue málo erotických dokument
tak upímných, pesných i výstižných a pi tom odhalují-

cích tak hluboké a ryzí cítní.

Láska ta je vždy spojena se vzájemnou úctou a nehledí

absorbovat druha jen pro sebe, nýbrž chce být zárove inspi-

rátorkou — eros je zde touhou a pobídkou k dokonalosti.

1. Bendlova báse na Nmcovou.

(Z jara 1855.)

I.

Nad propastí doubek stál,

Dlouho boukám vzdoroval,

Až pak pece blesk se na nj zlítil,

Ubohý ten dub se v propast sítil.

Polomrtev, pólo žil,^

O zhynulém blahu snil,

Po ztraceném krásném slunci toužil,

A své zvadlé nitro v smutek hroužil.

Nad dubem se msíc slitoval,^

K nmu svit svj schyloval,

A ten dub na slunce zapomíná,

Opt žije, opt tým vzpíná.
\

U. !

Ty kocháš pírodu, když nebe záí,
j

Když plane rozkoš a svt se bujn tváí, i
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Hvzd myriáda* bol když v srdce leje,

Když lovk blahem pláe a bolem se smje.

I já kochám pírodu, le kdy nebe v mrak se halí,

Když bije hrom, válí blesk a zkáza se valí.

Rozvzteklené vlny bídné chatky rozrývají,

A živly to lidské plém u vzteklost uvrhají.

A mám t milovat?!

Ty miluješ dít — novorozenátko,

Když na matku se sladce smje neviátko —
I já miluju dít, když k životu vstane.

Vždy se mu svt ten jednou peklem stane,

A mám t milovat?!

Ty miluješ, když dva líbá muže,

A jemu nebe peje, a hledá pro nj rže —
A já miluju, když dva ped oltáem stojí,

A sob i muži v srdci již propast strojí.

A mám t milovat?!

Mne kochá lidstva zkáza, zniení,

Mne umírajících plá a ston,^

Pn rakvích svit, pohební zvon.

Bídných stesk a cit zhatní —
Neb kdož mže vdt, kdož o mém srdci ví.

Jak tam bouí,^ brojí, víí zoufalství!

A mám t milovat?!

21./3. 55.

[Tíetí oddíl básn dán jest v elo knihy.]
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2. Nmcová Bendlovi do Budjovic.

[List je psán po Bendlov odjezdu do semináe, tedy po

25. listopadu 1856. Zaátek listu — patrn 4 stránky— chybí.]

kus vosku, abyste vystail. Jakmile ty ostatní vci
budu mít pohromad, pošlu Vám to, a že mi to na
mysli leží, to snad uvíte. — Šlenkertová'' Vás po-

zdravuje, a ty pásky dostanete. — Vlastn bych ale

ráda vdla, co od prádla potebujete nejvíce
;
pište

mi, co máte, abych se mohla dle toho spravovat.

Kdybyste byl dávno upímnjší býval v tom ohledu

— mohlo se to pece njak spravit. — Nového nevím,

co bych Vám psala, aby Vás to zajímalo. — Hilfer-

ding® tu byl, navštívil mne a akoliv z toho plánu

stran Starého nic není, tšilo mne to, že jsem s ním

mluvila. Nabídl mi, abych napsala mu lánek : Popis

mrav a zvyk a všech ostatních obyej nkterého

kraje, bu slovenského neb eského — a abych mu
to skrze ruce Rajevského® do Petrohradu poslala. On
to chce dát do asopisu a pipsat k tomu lánek

o mých pracech. Ješt nco chce tím docílit, o emž
se ale ani zmiovat nebudu, protože to jsou bez-

toho jen marné nadje. Ten pan Rus je mužíek
jako z vosku a hlásek má jako stará panna — ale

esky mluvit umí nco fain, lepší než Božena N—

,

vte tomu. Že Štrobach^^ zemel budete vdt
z Novin; velmi na kvap byl odvolán k velkému

snmu. — Ráno byl na veselce švagrové; když

pišli dom, šel za svým zamstnáním k jednomu

doktoru. Tam, prohlížeje ped sebou na stole ležící

smnku, zstal podepen o stl stát dlouhou chvíli
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bez hnutí. Doktor se k nmu obrátil a povídá: „Co-

pak se tak na tu smnku díváte, vždy není falešná."

— On neodpovdl, ani se nehýbal. Ten jde k nmu
skoro uražen, ale vidl, že je mrtev. Bez vzdechu

umel, jako bleskem zastižen. Pro nho je to pkná
smrt, ale pro pozstalé je to hrozné! — Jako na

podzim listí se stromu, tak to odpadává jeden za

druhým. — Také velký nedostatek vody byl, Vlta-

vino lože vysýchalo, a byl již velký strach, že budou

sprostí lidé muset pít jen mlnické — a páni ba-

vorské, ponvadž by pi nedostatku vody bylo pro

luzu tuze drahé. — Ale Perun smiloval se, seslal

déš i sníh, spláchl hlavy hor, a už zase Vltava

jarým tokem se žene. V pondlí udlal Perun Ka-
kám dobrý den— zabubnoval jim na jich svátek—
snad mu slíbily víc než šálek okolády — chtl jim

udlat i vtší illuminací, zapálit zámeckou vž, ale

to se mu nepovedlo. — Ona je ta vž jako ty eské
lebky, i hrom se na nich sveze a neroztepí je !

—
Piložené posílám ten list — dlouho jsem se roz-

mejšlela — mám-li, ale konen nech zstane pi
prvním rozmyslu, jak Vy vždy íkáte. —

Domluvte mu ješt, aby na dané slovo stran tch
list nezapomnl. Liblina^^ mi posud ten list nedal

nazpt. — Až ti bude Jura psát, piš mi, co dlá a

jak se tam má, ale jemu o tom neíkej. Dej pozor,

aby ten dagerotyp nikdo nevidl, ani moje listy, to víš,

že jsou všude špiclové ! — Na Štulce mám skrze tebe

hroznou zlost, a já mu to nedaruju— jak bude k tomu
píležitost, má to na talíi — to je nesvdomitost,

nechat lovka v brynd až na poslední okamžik I
^^
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Byla bych s Vámi ješt velmi ráda mluvila, ale

to louení jsem Vám ráda odpustila — Starý^*^ ale

byl by rád ml všecko v poádku — a proto když

Tille^* s vyízenou pišel, klel na Št . .
.'^^ — A po

kolik dní o Vás mluvil, co asi dláte, a jak se Vám
tam vede, a že je mu Vás líto.— Tak sa asy mnia,
a ludia v nich! — Vaše budoucí hospodyn^* Vás

pozdravuje; práv píše list do Poíe na tyech
stranách, ale pes sedm ádk udlala tlustých sedm

már — a to prý mže tak zstat. A škrábe jako

koka — musím ji nechat pece jen krasopisu uit,

byla by to hanba, — Jarouš brousí každý den do

školy a povídal, že Vám musí také jednou psát;

Manka^*^ funí, jak funla, chytejší není ani za mák
— a já musím posud vait. Škoda, že tu nejste,

mohl byste zaasté moji umlost v kuchaení ob-

divovat — a její obratnost. — Ale dobrosrdená je

— a také se jí po Vás stýskalo — že prý ste bul

takový špasovitý. Onehdy poslala jsem ji k Sta-

kovi, ona pišla nazpátek s vyízenou: „Ono to ne-

bulo dyma." — Ptala jsem se jí, jak ho jmenuje.

„Nu, oni slyší."' — „Ale to nesmíš tak," povídám,

„íkej pane professore." — „Ale, smála se, „tuto je

sprostý, pane professor." — „Oni slyší je sprostší."

— „Nu, teda budu íkat pane professor," a usta-

vin se tomu smála; já se jí ptala, pro, ale ona,

že to je holt sprostý jmino I — Ona není práv ideál,

jak se mi Starý smával, ale je mn pece milejší,

než ty zdejší fifleny. — Kanárek už je zase zdráv,

a Vidák^' stává se njak zdvoilejší k hostm! —
Karel mi v tom ase, co jste odjel, nepsal, ale sestra
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Adéla, a slyším, že je zdráv a že mi bude budoucí

msíc psát. — Pan Mencl^^ tu práv byl dnes a

velmi mrzutý, nebo dostal úet od pozlatníka, který

mu lustry na Žofín zlatil, a ten obnáší 900 f. c. m.

— To je také kus holé dobroty — kus genie —
on jen dlá, aby dlal, a jiní lidé strí jeho výdlek

se smíchem do kapsy. — Tak jsem Vám vše zevrub

popsala a mohu jen pidat, že jsme zdrávi, jinak by

zapotebí bylo jen penz !
— Doufám, že i Vy zdráv

jste a že jste již pivykl novému svtu. Budu se

tšit na list od Vás; co se ostatního týe, to bute
ubezpeen, že se dle možnosti starat budu, abyste

dostal, co nevyhnuteln potebujete. — Já bych se

hned dala zavít do takového semináe ženského

i s dtmi, kdybych tam mla tolik prázdné chvíle,

a pi tom se mla dobe. Vy budete mít bicho jako

Jakoubek, a laloch jako Hanka, než budete ješt

panem páterem, neku-li faláem. — Umíte už chodit

v kutn? — A viksovaná lejtka nemusíte nosit?

— Jak pak by to asi vyhlíželo, kdybyste tancoval

v kutn mazur? — Inu, však Vás uvidíme, beztoho

z Prahy hned tak neodjedem, le by nás vyhnali.

Tedy s Bohem! Pozdravujem Vás srden! Vaše

upímná pítelkyn

Božena.

Co pak 8 tou koledou Vaší loskou, co jste od

Jarouše koupil? — Kalendá uitelský poslala jsem

do Roudnice.
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3. Nmcová Bendlovi.^

14. prosince 1856.

Váš list obdržela jsem 4./12. Dkuju za gratulaci !^^

Za tu pochybnost ale, jakobych i já na Vás zapo-

mnla, zasloužil byste výtopek. Neteba pochybovat,

by bych i pl léta nepsala. — Chtla jsem zase

zárove ty vci poslat, ale mjte ješt trochu strpení.

Nechceme nikoho prosit, a co dáme, to dáme z upím-

ného srdce, a radji samy. — Tuším, že to bude

i Vám milejší! — Tille byl dvakrát u mne ty dni,

eká od Vás odpov, zdaliž jste obdržel slovník;

je to njaký dobrý chlapík a má Vás rád. — ekl,

že máte do Beznice, a že nechcete? — Jen jedte,

použijte každé pkné chvíle, dokud se život na Vás

smje I — Snad dostal Jura listy a mohl by Vám je

hned s sebou dát !
^^— Velmi by mne to upokojilo. —

Pokejte Vy, neekne, že chce vnovat peklad Puškina

hrabti? — On toho zasluhuje, a dá-li nco, bude

gut — vete? — Vy jste šlak, vždy má nco pede
mnou za lubem ; no já nechci se vtírat do všeho,

jen když mi srdce Vaše zstane vždy otevené, to

nepivírejte ale nikdy pede mnou, a by i na jeho

blánce nkdy kaka se vyskytla, nemažte ji pede
mnou ! Jsem tedy sama — paní svého asu, své

vle — Mužovi se ve Villachu dosti dobe libí,

co se krajiny, láce a upímných lidí týká. Kauci

jsme mu poslali. — Nyní bude žádat o místo se

700 f., a budou-li ve Vídni držet slovo, bude snad

pece za njaký as ponkud tomu bídování našemu

konec. — Já se zde musím dost nuzovat, ale vte,
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že mi to není tak nesnesitelné, ponvadž mi nikdo

ten nedostatek neztrpuje. Také jsem zdráva. U mne
beztoho celá nemoc závisí od rozpoložení ducha,

s ním klesá tlo i zase povznáší se. — Já bych ne-

potebovala jiného léku, než spokojenost !
— A jsem

spokojenjší i veselejší, než jsem byla, když jste od-

cházel. — Vy jste mn mnohdy íkal, že nejsem ta,

co jsem bývala, že jsem chladná, lhostejná — ano,

byla jsem na oko k celému svtu chladná, ale uvnit

mi tak nebylo. — Já byla velký bloud, Vašku, nyní

se Ti k tomu piznám, když jsem nad sebou po-

nkud zvítzila ! Nemohu Ti to vyslovit, jaký nepokoj

ve mn byl, od té doby, co ml Jura pijí^^ a jak

mi tžko bylo se všemi památkami se rozlouit,

s celou naši minulostí! — Já se sama ped sebou

za svoji hloupou slabost stydla, ale proto také ani

ped Tebou jsem to neukázala, ac mne to jako kámen

na srdci tlailo, který jsem nevdla, kterak odvalit I

Ty znáš ten cit, Václave, ty mi uvíš, jak to je,

když musíme odíkat se citu, který byl íkajíc dru-

hým naším živobytím. Obraz jeho provázel mne všade,

já s ním vstávala i léhala, já ped ním klecívala, jako

ped bohem — a nyní všem tm snm utíkat, obraz

jeho pochovat musím, jakobych zemelého želela!

— A tak ho považuju, nebo pátelství naše, by
jsme si je i sUbili, zstane pece jen pouhé slovo.

On nebude hledat mne, a já nemohu hledat jeho!

Ach, Vašku — já íkám, že tm myšlenkám na nho
utíkám — a pece tak asto na nho myslím —
zvlášt tato nynjší smutná, melancholická povtrnost

pipomíná mi onu dobu, kde jsme se poznali. ^* Jaké
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mocné nevyzpytatelné kouzlo — ptám se mnohdy
sama sebe — spoívá v jistém lovku, že nás jediný

jeho pohled, jediný potisk ruky o všecku sílu pi-

pravit mže, že chvní jeho hlasu jako ttinou námi

zmítá ? — Pro pokojn bije srdce, když jeden pítel

ruku nám tiskne, pro potisk druhého žár do žil

vlévá? Já poznala moc toho kouzla, a poddala se

mu bezbrann, s celou vroucností své duše ! — Chtl

bys proto kámen na mne vrhnout ? — Vi že ne —
a já také té slabosti nelituju, vždy je ta slabost

práv ta nejvyšší rozkoš života — ne, toho nelituju

— jen tenkráte bych litovala, kdybych musila vit,

že pomr ten (s jeho strany sprosáckým byl), totiž

že nebyla stejná libost ducha i tla, stejná úcta. —
Ale tomu já vím, by mne i mnohdy ukivdil, vím,
a jestliže to klam, nech mi ho, nekal mi tu poesii

;

ty víš, jak to bolí. — Když jsme se louili, a on mi

s slzou v oku sliboval : „Já zstanu Tvé lásky hoden,*

— mluvil pravdu. — Tak cítil tenkráte, a netušil,

jak záhy se mysl jeho obrátí. Co pozdji bylo, to

byl ovšem jen klam — ale já mu to odpustila. Ach,

Václave, co bych mu neodpustila! — Všecko.^^ —
Pro Vás byl všelijaký, pro mne ale byl jediný, jehož

jsem stavla nade všecky vás I Já bych mu byla

vnec z hvzd nejskvlejších spletla nad elo, do

nebes bych ho byla vnesla, by nade všemi skvl se

!

— Já nezkoumala, zdali hoden toho, protože jsem

ho milovala. •— Snad ho bude dosti ženských ješt

milovat, ale tak bezohledn a vroucn žádná, ani

žena ani dve (to dokonce). Snad i on to nkdy
uzná, akoliv nebude nikdy vdt, co jsem já pro
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zkusila! — Nemysli si, Václave, že jsem byla tak

bláhová a do poslední chvíle snad se nosila s mar-

nými nadjemi ; — oh ne — v únoru bude rok, co

mi rouška zaala padat, co jsem nahlédla, že se ne-

shledáme tak, jak jsem doufala, a co jsem dala výhost

všem marným nadjím. Ale jedné nadje nechtla

jsem se odíci, vidt ho v adách našich rytí Ducha
— co stateného bojovníka! — Já se kojila vždy

tou marnou radostí, že byla láska ku mn osten,

který ho vypíchl z té neinnosti a omrzelosti duševní,

i doufala jsem, ctižádost, muži píslušná, a cit velý

pro pravdu a právo, že ho požene dále — ale zkla-

mala jsem se. — Co to nyní vím — klesl. — Abych

ho vždy ped sebou vidla v stejné svtlosti, aby

svazek duchovní náš nepokalený zstal, stálý a shodly,

to jsem si pála, tlo jeho bych lehko byla oželela,

nebo cit pohlavní jedin nebyl u mne nikdy po-

hnutkou k milování, ani nebude, a jen co následek

hlubší sympathie mže mi být rozkoší. — Ba tehdáž,

když jsme se nevídali, nelíbali, milovala jsem ho

snad ješt vroucnji !
— Ale on mne neznal ani mi

nevil — a nedvrou svojí mne vždy nejbolestnji

urazil. — Pála bych mu, aby žena jeho mu jednou

tak vrná zstala, jako já jemu! — Ale už je po

všem ; — a já bych se ani Tob nebyla zmínila, ale

myslím, že to jsem ponkud dlužná za Tvoji upím-
nost. Ústn bych Ti to snad ani nebyla s to íci tak.

Až se s ním sejdeš — aneb jestli Ti píše, a kdyby

ml do Prahy pijet, a snad pece chtít se mnou
mluvit, vymluv mu to. — Já se Tob — ale jen

Tob upímn vyznám — že jsem nyní pokojná.
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a co možná se každé stop po nm vyhýbám, on

je mi jak umrlý. — Kdybychom se ale vidli, bojím

se, že by se mi stal bud protivným, bud bych ho

zase musela milovat a jedno ani druhé nechci. —
Já spoléhám na Tvoje pátelství a na jeho dobré

srdce, on si dá od Tebe íci. — Tak, brate, podejme

si ruce, a eknme s Heinem: „Verweht ist Blatt

und Bliithe, der Stern ist knisternd zerstoben, ver-

klungen das Schwanenliedl" — A na koho na-

íkat než na sebe ?— Vid?— Tedy trpme.— Kdybych

byla alespo Tob mohla touhu srdce splnit, byla

bych vše podnikla, ale byly to také marné nadje a

klam I
— Jsem žádostivá, zdali, a co mi Anna^ odpoví ?

— Ach což pak odpoví, jestli nenajdou moje slova

ohlasu v srdci jejími — To je jako u Hanuše,^'' až

mu dáš mj list — pete ho a odloží, jakoby ne-

etl byl. — Já se, Václave, dlouho k tomu listu od-

hodlávala ; nechtla jsem psát tak, jak mi je, a chladn

psát to nešlo — nevím, co jsem mu psala, hlavn

skrze ty listy. Pak jsem psala Ann — a tak jsem

mla srdce ješt zkormoucené, že ml celý ten list

nádech mého vlastního trpkého citu. — Snad bude

i ona plakat, jako já jsem plakala 1 — Není ti nkdy,

Václave, jako by každý hlásek tvého srdce za ni prosil,

není ti, jako bys musel k jejím nohám putovat, co

k místu, kde mír duše nalezneš ?— Nelíbáš ji v duchu ?

A není ti opt, jakoby nebylo dost hlubokého hrobu,

kam bys ji pochoval, dost tžkého rovu, jímž bys ji

piki'yl? — A na tom rovu pláeš? — Tak mn bývá,

a myslím, že i Tob; by ne vždy, ale jsou chvíle,

kde se sami muíme, a v mukách tch rozkoš na-
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lézáme ! — Ty sice zastával jsi vždy pede mnou
princip chladného rozumu, ale tím mne neošálíš, já

Ti vidla mnohdy do srdce, a kdybych nevdla, že

tam moje povzdechnutí a zpov tato najde místecká,

nebyla bych to napsala. Je to ale první a poslední

takový list, budoucn budu Ti psát vždy samé roz-

umné vci, a budu se vynasnažovat, abych i rozumu

vládnout dala úpln nad sebou a abych Ti jen o tou-

hách a nadjích psala, které mne nyní zcela zajímat

budou, a o mých pracích, a trochu klep a podobné

vci. — Jsi-li opravdu tak spokojen, jak píšeš, jsem

tomu ráda ; že svta, totiž té spolenosti, neželíš, to

Ti vím, tu bych i já ráda opustila, nebo se mi

to také asto oškliví až dost. asto si peju také,

kdybys tu sedl u mne — abych Ti mohla to neb

ono peíst a s Tebou o tom promluvit. Tys ekl mi

vždy pravdu. — Nyin jsem se zase uhnízdila v tom

mém pokojíku, a nechce se mi ani vyjít — obírám

se tou panikou ''^^ pražskou a pi nkterých scénách

se trochu na klepnách schladím. — Nyní musím být

velmi pilná. — Odbyla jsem si také ty nutné a nudné

visity a jen nkdy si k známým zabhnu, kde vím,

že jsem vždy ráda vidna. Ty dny byla jsem u Pa-

lackých na aj zvána; — ten starý je pece jen

chlapík k pomilování. — Když tak pejdu ty známé

:

Hanušovic, Lamblovic, Krejovic, Palackých, Stan-

kovic, tu slyším mnoho, a mám názor života rozli-

ných vrstev spolenosti. — Ze všech mi jsou pece
vždy nejmilejší Hanušovic, tam je harmonie, tam

rozumné zízení domácího života, tam je mi vždy

volno. — Libochovský Lambl dostane se za dchod-
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ního do Strakonic, a bude se ženit — což pak tomu

bude íkat M . , . . ka !
— Ale což chudé dve, co

to mže íkat, ta mže být ráda, že se pán o ni

otel, že ne? Proklaté zízeni na tom svt! — Dra^*

ekají ten týden, psal posledn z Bologn a píše

o papežské zemi, (. . .)^^ Vorlíek u mne nebyl, ani

nepamatuji ; mám jen knihy od nho, co mi Jarouš

pináší. Ten ho navštvuje — ustavin jen studuje

— ten lovk má snad už místo krve samou syro-

vátku od toho študování. — Pan z Kolá u mne
byl — velmi se kroutil a já velmi nudila. — Li-

blinský u mne nebyl. — O Josefovi ^^ nevím více,

než že dýchá — a že bude otcem njaké žížaly !
—

Co by se z toho mohlo jiného narodit; a mohou si

to hned dát do spiritusu, jinak jim to beztoho ne-

vydrží. O jeho charakteru chceš soudit ? Pvod všeho

marnost, ctižádost, pepiatost a pi tom trochu chu-

ravé, nedosplé fantasie. — Je to snad stranné ode

mne, ale budoucnost ukáže lépe ješt, co v nm
bylo. — Máš pravdu, že v té spolenosti klep ten

uvaili s Ohéralem. — Já to nechtla nechat, ale

myslím si, ím více se v h ... . maže, tím více smrdí,

nestojí mi ta rota za to. Na oko jsme ale zdvoilí

— onehdy byla jsem v divadle, a on zdaleka po-

zdravoval; jinak si já jich nevšímám. — Nkdy ke

mn zabrousí — der Klassiker^^ — tak (Ostatek

chybí.)
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4. Bendi Nmcové.

(4. února 1857.)

Drahá mámo!
Moje listy musejí zaínati vždy jenom dvojím zp-

sobem — bu musím sám posýlati hejno všelijakých

obsecrací, pro mi tak dlouho nepíšete, anebo je

na mn, abych za odpuštní Vás prosil a vymlouval

se, pro a za jsem zameškal Vám ihned psáti. Dnes

jest opt to druhé, ale Vy jste dobrá. Vy mi vždy

ješt odpustíte; já jsem kolikrát od Vás zasluhoval

pár výprask, kolikrát byste byla na mne mla vzít

metlu, ale Vy, jako dobrá duše pokaždé jste si po-

myslila, že musíte mi mou lehkomyslnost ješt

tehdáže odpustit. Já jsem se obyejn pro ten vý-

prask sám nepihlásil, ba radši každou i nejdelší

e o ní jsem hledl odstraniti, a tak mi všelicos

prošlo. Mne taky na svt nic tolik nedopálí, jako

když m nkdo hubuje — jsem v tom ohledu trochu

„háklich" a zašel bych si vru leckdy pl dne cesty,

kdybych vdl, že ujdu njaké houbové polívce. Je

to lidská nátura — jiný zase rád snese všechno

hubování, jen když není bit. Inu, bit já snad už

nikdy nebudu holí nebo metlou, možná, ba skoro

pravdpodobno a jisto, že všelijaké bie na mne
pijdou, ale budou jiného druhu. Vy jste však

mnohdy íkala, že lovk musí míti njaké kíže,

sice že by to blaho ani nevydržel. Arci mohu já

zas na to íci, že mn, jak je to v té Uhlandov

písnice, žádný ješt láskou neutrhl šos u kabátu a

nyní tím mén utrhne, proto ale pece. Vám dávám
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za pravdu; máte recht, milá mámo. Dkuju Vám
mnohokrát za to, co jste mi poslala ; byl jsem tomu

rád ; od Štulce jsem dostal biblu, pak Tomáše Kem-
penského a jedny latinské modlitby ; bibla však byla

hebrejská, kdežto jsem já chtl latinskou, už jsem

si ji ale díve ješt s jinými knihami koupil; zaež
mi ovšem zstaly dluhy; nyní jsem to trochu zase

zaplatil, Štulc se totiž uhodil pes kapsu a poslal

mi ptku. V Blahovstu^^ m upomínal, abych mu
nco psal, já posud nic neml, tedy nyní pracuju

a budu mu psáti, jak to dodlám hned, což bude

tuty dny. Já vlastn nemohu tak mnoho pracovati,

jak by si leckdo myslil, ku práci jsou totiž vym-
ené hodiny. Když je prázdný cas, není na jakousi

práci ani pomyšlení, nebo rozumí se, kde je v jed-

nom pokoji pospolu 25 lidí, že tu nemusí práv
býti ticho, také není pokoj, zvlášt k namáhavj-

šímu napnutí. Mimo to jsou studie též, nyní je jich

dost, protože tento msíc jsou zkoušky, nebo i my,

staí chlapi, flanáci, páni maisti, my máme taky

zkoušky. Pak, co mi zabere mnoho asu, je tení.

lovk je mnohdy v takové disposicí, že nechce

ani nic samostatného pracovati, ani študovati, ne-

zbývá tedy nic jiného než ísti — a jelikož já ta-

kových dob mívám astji, vyplývá z toho, že mnoho

tu, jen že nemám, co bych vždy chtl a rád etl.

Vypjit si to taky nemohu — já ekal, že mi pjíte

tu HoUenfahrt,^* co jste slíbila — snad jste to ale

práv nemla doma, nu a až Vám to jedenkráte

bude vhod, bute tak laskavá a nezapomete na

mne. To já ji potom sežeru za den a za tejden
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ješt jednou dkladnji. Te tu hodn Shakespeare,

a k tomu Geist der hebraischen Poesie a Ideen zu
Philosophie der Geschichte der Menschheit, oboje

od Herdera, k tomu každodenn blafu celé pražské

noviny a každotýhodn s tou nejvtší pietou pe-
louskám Lumíra — a zajisté mi neujde ani jediná,

ani ta nejmenší noticka z literatury. Dneska musím
udlat kompliment Vašemu gustu — ten Váš Pet-

schierstockel nový se mi znamenit líbil, hned jak

jsem jej na prvním psaní, jím pecetném uhlídal.

Myslil jsem si: Hochu, tys dlal tehdáž mamince
kivdu, když jsi jí ekl, že má špatné gusto. Já to

ekl arci jen indirektn; víte, drahá mámo, když

jste tehdáž našemu medvdíkovi koupila na jeho

svátek tu mašinu na tabák, nehbila se mi valn, a

já ped Vámi se projádil, kdo to kupoval, že nemá
etc. Pozdji jsem se dozvdl, že jste to byla Vy —
a zprvku m to trochu mrzelo, pak mi ale napadla

ta ábelská myšlenka : Dobe tak, pro ti nic o tom

neeklal Já jsem pece chlap, vite? ale nezlobte

se! Už to není nic plátno. Te jste ale taky zna-

menit elegantní — máte Briefpapier, jakoby z ma-

šiny zrovna vyšel — a a m šlak na míst vezme,

jestli Ihu — ale vždycky k Vašemu psaní pivoním,

není-li ten papír naparfumovaný. A jak jste slíbila,

tak i též uite, pošlete mi taky trochu, abych ml
na em listy psát, já zde briefpapier kupuju po

groši. Považte si, milá mámo, co jsem já ml onehdy

za šlakovítý sen. Bylo to tenhle týden od pondle
na úterek : zdálo se mi, že jsem od Vás dostal psaní

a Vy jste mi psala, že se práv dnes A. vdává —

251



že Vám to sama psala — ba že Vám slíbila, že

hned po svatb do Prahy pijede a Vás navštíví.

Vidíte, co lovk mívá za bláznovské sny, a akoli

já si na tu žabku pece asem zpomenu, téhož práv

dne ped tím jsem toho neuinil. Druhý den hned

ráno jsem byl pi mši akolutou — a pi té pí-

ležitosti jsem (se) na míst, kde je ped pozdviho-

váním memento za mrtvé, i za ni pomodlil. Ó já

blázen! I písniky asem dlám . . .!

Ach, v které dáli skryt ten hrob?

kde najdu rov ten zažehnaný?

On bude sešlý z dálných dob.

On bude nízký, zasypaný!

O kéž bych našel rvek ten,

já bych jej zlíbal, na se vrhl,

Ach, já bych hrabal noc i den

Až víko bych s té rakve strhl.

Však marn hledám, marn lkám.

Nenajdu hrobu vzdáleného.

O nmžto ví Bh jenom sám —
Hrob drahý v hloubi srdce mého.

Prosím Vás, milá mámo, pette mi jedenkrát

notnou kapitolu, zapovzte si, abych Vám in puncto

dieses už nikdy ani písmeny nepsal — a já Vás

poslechnu — ale tak mi nedá satan dobe dlat, a

zase, zase. Ach, ten Cymbelin,^^ chudák taky pravdu

mluvil ...
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Kde krása,

tam není poctivosti; pravdy ne,

kde vše jen na oko ; a žádné lásky,

kde jiný muž: Ba ženu písaha

tak málo vize k tomu, kdo ji pijal,

jak k samé cnosti, totiž zhola nic. —
Nad míru falešná!

Smál bych se, aby se tak tento masopust v skutku

vdala — jí bych pál dobrou partii, a quoad me —
já rád bych byl!

etl jsem tedy taky ty dva nové plody v litera-

tue : Krejího Fortunata a písn Marie acké. Pravda

pkn zajisté líí ten emeslnický stav — ale má
zas tu samou chybu jako pi uiteli z Milešovic —
konec je horší než zaátek. Písn acké se mi díve,

když jsem je ítával jednotliv, líbily lépe, než-li

nyní; je pravda, nžný cit je v nich, ale žádná

hloubka myšlenek, a forma není také ta nejspani-

lejší, ale jakožto písniky jsou dobré. Za to se mi

ale líbí Mikovcv Dimitr Ivanovic, kterého jsem te
poádn probral. On je pece jen kos, ten pajda —
Nuž, a milá mámo! Msíc je fu — já ku, máte

vy „Ženu z lidu"?^^ Tož já Vás dobe vidím, že

odpovíte „ne" kurz und gut. Jenom pro pána krále

pospšte ; ím dív tím lip, nenechte ten svj národ

dlouho na sebe ekat. NB. Kdyby pak se mlo státi

a Vy chtla po vytištní rukopis snad k zapalování

do kamen bráti, neite toho — a Vám z tiskárny

jej pkn pošlou a než by pišel v nivec, radši ho

pro mou malikost reservujte. Víte, že tomu budu
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rád. — Jura mi poslal peklad jedné polské povídky

od Kraševského, abych ji opravil a do Lumíra po-

slal (nepsal mi ale dareba ani jediný ádek pi
tom).

Povídka ta je ale na polovic po polsku nechaná

a eština v ní taky není tuze fajn, takže ji musím

celou pepsat. Te doufám, že odtamtud zase kousek

poádné zprávy dostanu, Toník Tille byl nemocen

v Praze a jel na 14 dní dom — on mi aspo nco
vypíše, co ten národek tam robí. — Vorlv list m
vskutku znamenit potšil; nepsal mi sice mnoho,

ale z toho jsem vidl, že je poád ješt jako vždy

ta hodná, pelivá, milá duše, co býval. Já bych mu
rád psal, jen kdybych vdl, jeho adressu — ale to

nevím. Mžete-li tedy, pište mi ji.

Musím Vám psáti novinu, že my zde v seminái

budeme na konec masopustu s velikou parádou a

slávou provozovati fraištuk. Rytí Šnofonius a prin-

cezna Mordulina — všechny osoby budou kapitáln

zastoupeny, a biskup se pijde na nás dívat. Vidíte

tedy, že my zde dosti švandy tropíme — a kdyby

byli v seminái samí kapitální lidé, nesml by si

nikdo ná nj stžovat. To byste se mohla dát taky

na nkolik let do takového ústavu zavít. Ale holt!

zaveni jsme — to je pravda, za to nám ale dávají

dosti do koryta. A modlit se mohu, milá mámo,

te za Vás, za A. i za celou literární eládku, která

si beztoho celý rok na modlení ani nevzpomene.

Já Vám ale musím jeden svj podskok íci. Modlí-

váme se taky: pro devoto femineo sexu, to jest

za pokorné ženské pohlaví — to já vynechávám
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vždycky a ješt jedno jiné místo vynechávám. Za

to chodíme každé 4 nedle k zpovdi.

A co dláte vždy takto, milá mámo! Jste zdráva?

Kam chodíváte? Kdo pichází k Vám? Co dlá pan

Mencl a paní Šlenkrtka (A propos, vyidte jí mé
díky za štráfky.) No vidíte, už to nebude trvat ani

docela pl roku, a já budu Vás vidt. Ale arci, pl
rok trvá dlouho, než uplyne — ješt tu v seminái

sním do té doby 360 krajíc chleba a ISOkrát se

tu vyspím. Potom ale — to abyste naped vdla,
musíte mi mit hochsteigener literarischen Hand uvait

nco fain caj! Halánek^'' Vám musí dáti rum di-

rektn pišlý z Jamaiky nejnovjší poštou, cukru

dost, a já Vám pak vysvtlím celý, celý semináský

život, wie es leibt und lebt, ze všemi jeho slastmi

i strastmi — vypovím Vám všechno, jelikož se tam

aspo týden v Praze zdržím, maje byt už nyní pi-

pravený.

Prosím vás o nco — pošlete Jarouška neb n-
koho do redakcí pražských novin s lístkem, aby

Vám napsali tam adressu na „Dziennik literacki**,

ouplnou adressu a mnoho-li se pedplácí— já musím
nco polského cist, budeme jej ješt s nkterými
držet. Ale prosím Vás, nezapomete na to, a pote-

boval bych to brzo I

Hansmanovi psal jsem už hezky dávno, odpov
jsem ale nedostal. Snad Vám nco psal, ne ? A což

Váš pán? Až mu budete psát, pište mu ode mne
poruení, že jsem zde, jak možná v seminái být,

spokojen. Co dlá Jarouš s Dorinkou? Pozdravuju

je. Umí už Dorlicka dlat putrtaik? A se ho po-
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ádn nauí, potom všeho druhu auflaufy, štrudle,

rozliné knedlíky atd. Na takové vci mj žaludek

velice trpí a drží. Jak pak užíváte masopustu? Cho-

díte hodn do bálu? Že je Jarouš te takový kos

a piln se uí, tší m. Konen z nho bude pece
ješt njaké lumen mundi, akoli já jsem mu to

neprorokovával, když jsem se leckdys na nho roz-

zlobil. Já se svým hrabtem Nulinem z Puškina ne-

mohu být dlouho hotov; te ho ale už dotrhnu,

abych ten Hanušv peklad zárove se svým po-

slati mohl. Podpalte asem Riegra, a toho Máchu
brzo dá do sazby. Vorel a nezapomene mi jeden

exemplár Koubka gratis zaslati. To si vyprosím, aby

dostál slovu ! Co jste mi psala o Štulcov almanachu,

bylo mi divno. Já sice etl v Lumíru noticku, že

almanach takový vyjde, jak ale píšete, že by to

bylo z onoho našeho asopisu, to je nemožno, nebo

ten asopis je vlastn konfiskován.^^ Šulc^^ neml
žádný díl nebo svazek. On ale je podlízavý lovk,
a tu cht se zalichotit, sebere nkteré své práce,

pak Koláovy i jiné — a vydají '— já ale nebudu

mít nic tam, to vím, protože jsem tehdáž neudlal

snad ani jedinou básniku, která by se pro to hodila.

O tch listech nevím ani muk. Kolikrát sem už

Hanušovi o tom psal, ale nikdy mi práv na tu

vc nedal žádnou odpov. Mžeš ale být ujištná,

že on sám bude míti tolik rozumu, a dobe to schová.

Onehdy mi jedenkrát pi jedné píležitosti psal, že

své vci z Polsky ješt nedostal.*^

Mjte se hodn blaze v té naší staré Praze; na

mne asem zpomínejte, a zas brzo o sob cos vdt
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dejte ; víte, že si asté listy vinuju, a když nejdou,

že rád hubuju, že v tom semináském svt zdejším

jsou mi listy tím mn nejmilejším. Dnes je tvrtek —
šastný den, žádná škola, a já jdu ven do msta se

podívat, hodinu na pána hrát ; tu hodinu si eigárkem

a ernou kávou zkrátím, potom se zas dom vrátím,

abych dlouho, dlouho doma sedl a do tlustých

knížek hledl, abych vstával hodn brzy, což mne
ovšem hodn mrzí.

S pánem Bohem. Bute tak hodná a dobrá, pište

mi co nejdíve, budete mít trochu chuti k tomu, ne-

odkládejte to jen daleko.

Váš Vám oddaný

4./2. 57. Vašek.

5. Nmcová Bendlovi.

(ást dopisu ze 4. bezna 1857. Odpov k pedešlému.)

[Zaátek obsahuje zprávy o Jurenkovi, Fricovi a Hans-

mannovi.] Tille Ti opíše to „generální sezení musejní"

— od H. B. Ale to se nasmješ. — Ty Tyr. elegie znáš?

— Vždy jsem Ti to jednou dala opsat, ne ? Ješt pak

dostanu celou Vladimiriadu — a to Ti pak dám také

opsat — Tille bude tak dobrý a udlá Ti to. Byla bych

Ti to sezení opsala sama — as sebou poslala, ale

vru nemám asu ani Jarouš. Škoda té hlavy, že

hnije, když lovk zase od nho te, pozná zaze, že

je to posud nenahraditelná škoda. V tom „sezení**
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jo každá osoba tak charakterisovaná, že nemže lépe

být a nkolika slovy. K. p. : Sedl tam též páter

Štulec, co není ryba ani špulec, ani kabát ani vesta,

je liberální a vydává Blahovsta. — Tatík Tomek
bokem k nmu, ten se poád smje a neví emu

!

atd. — Není to humor? Kdyby ten byl sml psát!

Ale i tak mužem být na nho pyšni — on je náš

Heine, ale více ješt nežli Heine byl! —
Víš-li, že se bude vydávat eský „Plutarch" —

totiž ne peklady ze ímského, nýbrž životopisy

našich znamenitých lidí, starovku i novovku, kteí

se ním stali proslulými neb užitenými. Bude v sob
obsahovat echy, Moravu, Slezsko, Slovensko. —
V echách i Nmce. Budou (to) životopisy histo-

rických osob, vtší pozornosti zasluhujících, v delších

a dkladn pracovaných láncích, a mén znamenité

v kratších pojednáních — i nejkratších (k. p. „Na-

rodil se léta pán tolik a tolikátého v echách v m-
steku Pricích Materna švec, ten vystavl klec, —
dal do ní kanára, ten mu chcíp do rána." Takových

bude také mnoho, že ne?)

O živých se ale nebude psát nic. Formát bude

jako „Revue de Monds" (tak !) i jak se to jmenuje.

Za arch 20 fl. Bude se to také spolu v nmeckém
pekladu dávat, a ten si bude moci každý sám ob-

starat, ovšem dobrý, za nmecké také 20 fl. Rieger,

Palanda jsou v ele, pod rukou, ale redaktorem ne-

bude tuším nikdo jiný. Až budou práce na první

svazek dohotoveny, vydá se program a prohlášení

na spisovatele. Onehdy bylo literácké soireé u Riegr

a tam se to úrokovalo. Byla jsem tam též sama
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ženská. Hned se rozdlili, co kdo chce do prvního

svazku psát, a mn uložili „Marii Antonii" — starou

škatuli, jeptišku. Inu, kdybych mohla íci, že byla

do všech mladých vlastenc zamilovaná, že psala

náramn zamilovaná psaní páterovi Kamarýtovi,

která jsou slaounká jako med a z nichž, akoliv

to všecko jde pod rouškou „sesterství a bratrství

v Kristu" — pece vysvítá, že by radji jeho ob-

jímala, než toho nebeského ženicha; kdybych to

mohla íci, alespo by to njaké interesse mlo,
anebo tebas i ideáln to vzít, udlat historii „Abélard

a Heloisa", ale to také dovoleno by nebylo s jiné

strany — a tak mne to netší. Spíše si vezmu

Rettigovou. Vrátko bude psát ž. Langra, Vinaický

Jungmanna. Bude v každém svazku nkolik ze starší

a z novjší doby a rozmanitost všech stav.

Nu, was sagen Si dazu? Není to ale ješt na bubnu,

tedy pozor

!

Karlovu adressu Vám posílám a Hollenfahrt (co

má být od Hartmana), nestojí to za mnoho, lovk
toho má dost najednou. — Ty Hsty Poldovy zatím

nech u sebe, nedávej je Jurovi, nebo on nic zpátky

nepošle. Jen prosím T, hle s tmi mými listy ho

vždy as od asu napomenout. Já mu také ekla,

ale on ekl, že se bojí poslat do Polska pravou svoji

adressu, aby se to ta holka nedovdla — Bh ví

tedy, jak to je — vidíš, jaký on je neopatrný lovk.
To mu ale neíkej, že jsem ti to ekla — jen ho
zase jednou pipome. Také Ti posílám pár list

toho papíru, co se Ti tak libí, pijmi zatím zavdk

;

až budu mít nkolik zbytených groš, dostaneš,
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Vašku, zase nco. Já na Tebe nezapomínám, to si

nemysli, by Ti i dlouho nepsala; až pijdeš do

Prahy, pak si to všecko povíme. Máš mít aj, „mit

meiner hochst eigenen Hand gekocht**, to mj mé
slovo a k tomu cigárko nco fein ! Do té doby snad

pece bude lépe. Te, milý hochu, nemohu už ani

svait, jakkoli mne žaludek v pt hodin již upomíná.

Nejde to, a pece pi všem nedostatek na všech

stranách. Na masopustní pondlí mli jsme také

pst — a to se mi líbil Jarouš. Jak víš, má obdy,
chtl vzít tedy s sebou hrneek a prosit, aby mu
dali obd do nj, že mi ho pinese. To dobré srdce

tch dtí a upímnost nkterých pátel je také mj
jediný statek. Dora je nyní celá hospodyn, ml bys

ji psát, ona se stydí, že prý špatn píše, a Jarouš

nemá opravdu asu, ti chlapci mají uení až hrza.

Má ale dobré tídy. Menzl T pozdravuje a*^ Šlen-

kertka též. Stala se mámou; ona sice nezplodila

potomka, zplodila ho jedna její známá, chudá úed-

nice, matka pti dtí, která nyní na souchot umí ela.

Jedno z nich, hezkou holinu Barušku, vzalu si

Šlenkertka za své, a stará se o n poctiv. Vyjmouc

její repetilku je to pece jen upímná poctivá žena —
tak jsem ji ze všeho poznala, jazyk má ale jak me,
to je pravda. Ono to ale nkdy není na škodu.

Mencl robí ustavin lustry a jiní mají z nich užitek

— to je také jeden z tch, kteí jakživi nic mít ne-

budou pro samou hloupou dobrotu. — Jak pak tedy

dopadla Mordulína? — Já se tším, že mi to poádn
popíšeš? — Od biskupa je to dost hezké, že se jde

na takovou švandu podívat, kdo ví, jestli by to
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Št . . . udlal. To já vím, že je tam v tom semi-

nái hezký život — dokonce kdybyste byli všickni

stejného smejšlení, a kdybyste si smli nkdy z ko-

pýtka vyhodit, a mli hodné uitele. — Já bych

nebyla od toho žít v takovém ústavu as — a tebas

bych se modlila i za „vzdorné mužské plemeno" —
a pi tom bych si myslila asi tolik jako Vy, když

se za ty pokorné bjele giavy modlíte. — Já si muším

nyní také zaopatit noviny, abych pece nco o tom

politickém svt zvdla, to jen nkdy nco tak

iapnu. — tu ale Hafise — a to je fein ! — a pak

všelicos, co mi pijde pod ruku. — Dlouho íst ne-

mohu, a ono mi z tch drobností pece dost zstane

v hlav. Dostala jsem ty dni hezký popis medvdího

lovu ze Slovenska od Gusty z Bezna, toho veselého

doktora. Pepisuju ho do eštiny a dám do Živy.

Také lánek do Novin od muže tu mám k pepsání

;

má velmi komický konec, jemuž, až ho ísti budeš,

se zasmješ. Také jsem dostala spolu „Heimatschein"

na tyi léta — fiir alle Ósterreichischen Statten!

— Ted je také velká úleva s pasy (jestli totiž úed-

níci nemají pro jisté lidi jiné naízení) — a tak se

mohu podívat, kam chci, jen peníze, Vašku — jen

ty — a všecko bylo by dobe. Od Karla nedostala

jsem dávno zase list, a nevím tedy ani, zstane

v Saganech — nebo ne/^ Rukopis máš mít, když

T to tší. Te chtjí nkteí známí, aby se udlala

sbírka mezi nkolika, z které by se m dával za

každý arch, co napíšu, honorár — jednou tolik, co

knhkupec dává — abych totiž mla njak existenci

pojištnou, lépe a svobodn pracovat mohla. —
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Jestli to nezstane jako vše pi pouhém slibu, byla

bych tomu ráda, a piinila bych se více napsat,

než by se jim líbilo — Nebeský zase (slyšela jsem

z jistých úst) má k tomu Halánka, aby vydal moje

spisy a prozatím bibliotéku dramat nechal. — Chce

prý to tak., abych sestavila dva svazky pohádek

eských a slovenských (esky psaných) a dva svazky

obrázk a povídek o lidu a z lidu, též eských a

slovenských. To aby se elegantn a fein vydalo —
tebas prý v Lipsku — a mn dobrý honorá —
a ást užitku (což bych já jim odpustila). To byl

by fein návrh, ale já nemyslím, že by Halánek

k tomu cítil jakýsi vlastenecký Drang. — Adressu

na ten Literackij Dzenník máš také pipojenou a

list od Toníka.^^ Byl tu veer, a když ekl, že Ti

bude psát, nabídla jsem mu, aby list ke mn pinesl.

Je to dobrý lovk njaký, ten Toník. — Pomysli

si, kdo u mne také s visitou byl — tatík Tomek

se svou pani. — Já tam nikdy nešla, tedy oni pišli.

Vera jsem tam musela ovšem zase já s visitou,

starý se poád smál a nevdl emu, a ona, abych

obnovila zase kamarádství mladých let. Povídala, že

m vždy mla nejvíc ráda, že jsem jí nedala ublížit.

Ona byla totiž Nmkyka, a než se nauila esky,

zkusila mnoho, a je tiché povahy; já se jí vždy

zastala. Vidíš, že jsem já už co dít mla náklon-

nost k slabším, utlaeným.

Povídala také, že mne ješt vidí, jak jsem sedá-

vala o samot v zahrad, velkou knihu na klínu,

z níž jsem ítala, když ony hrály. Proto jsem ale

nebyla tuze moudrá, a vtší skoták než ony. —
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Nyní ale myslím, že jsme si tuze odcizeny. — Tvoje

malá básnika se mi líbila, jen piš jak Ti srdce

káže, a neboj se, že já T budu kárat, jen tenkrát,

kdybys chtl se obsit — a to neudláš. Pozdravuju

t co nejsrdenji ; též i dti. Bu zdráv a piš brzy.

Tvá upímná B.

6. Nmcová Bendlovi.

(Poátek chybí. Týká se pedstavení „Hamleta" u Fric.

Psán mezi 22. a 25. ervencem 1857. Datum uril prof. Tille.)

Hamleta!!! Josef = Hamlet. Polonius = Sojka.

Laertes = Karel. Královna = slena Rittersbergová.

Ophelia = slena Anna Kavalírova atd. Nejlépe prý

hraje duch, dokonce když se ztrácí. Chtli prý, aby

ho dával Rittersberg, ale nemli pro kostiim ; mohl

ho dávat v negligée ! Bude se ale hrát nmecky ! !

!

Ano nmecky z pouhé zdvoilosti k slen Ritters-

bergové. Bude tam také slena Rottová a Madame
Mužák. — Nové pátelství! — Josef dopisuje Svato-

pluka, ^^ študuje na frašku pro Kašku, z legrace dlá
šprýmy pro kalendá a la Rachejtle ^^ — a pak kon-

troluje sklady špiritusu — ale ne, co sám vyrobil!

— Ale té mystiky se pece zbavuje, a snad ješt

z nho bude:

„Ein neuer Jonas,

Ein jámmerlich verschlungener

Doch glucklich ausgespiener

Vom Wallfischbauch der Mystik."
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No, a ty ostatní noviny se dovíte všecky zde a bez-

toho že Vám je také Tille poví. — Stank^^ ml 21./7.

svatbu — a už má Majku svoji doma. Já k nmu
dávno již nechodím. Dokud jsem okolnosti jeho ne-

znala, tak jsem lecco pijmula od nho a na ei
jeho vila stran té neb oné podpory — ponvadž
to vždy jako více pro dti než pro mne dlal, ale

co jsem poznala, že mu je též o groš zle, o nic jsem

mu neekla, a pak neumí držet slovo, jakož to vbec
v mód nyní u pán. Mezi sprostou holotou že se

ješt vyskytne tu a tam hlupák, který, co slíbí, také

drží, ale to je blázen! Chtla jsem Vám psát do

Budjovic, ale když mi ekl Tille, že tam co nejdív

pijedete, a list že by Vás v Budjovicích nezastihl,

dávám mu ho s sebou. Nette ho nikomu — lovk
neví jak se nkdy slovo roznese, a já jsem nyní tak

od svta odlouená jako nikdy a mám pokoj, nerada

bych zase byla štípaná. — Jestli je tomu tak, že se

bude Jura'*^ ženit, eknte mu, že ho srdené po-

zdravuju a že mu peju štstí. Když by jednou do

Prahy se svojí ženou pijel, a mne navštíví a ukáže

mi ji; vyite mu to, a že zstanu jeho starou pí-

telkyní. — Nemohu nenávidt, kdo mi jednou byl

milým. Potom se ho zeptejte v tajnosti stran tch
list — a vám ekne pravdu, nech je to tak nebo

tak, jen jestli nemohou pijít do rukou, kde bych já

byla kompromitovaná — to bych si byla nezasloužila

a byl by za to nectný lovk. '^^ Já nechci nic než

pokoj — pokoj od lidí, pokoj v domácnosti, abych

mohla si oddechnout, a zdráva-li zstanu, pracovat.

Ale nevím, bude-li to kdy. ~ Polda mi dávno ne-
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psal zase. Já mu o Vás psala. Karel mi psal a po-

zdravuje Vás také. Je zdráv a má se lépe než my.

Mj výlet jediný byl letos na Toník, Waldek a k sva-

tému Ivanu, byla jsem na ti dni venku. Jsem po-

zvána do Lobkovic k Palackým na léto i k Riegrovm,

ale nevím, jestli na ta místa pjdu. Tedy se tším

na brzké shledání a aj „mit hochsteigener Hand"

udlám, jen abych byla zde. Že bydlíme ješt v našem

hnízd, to víte ; v lét mám ovšem hezkou vyhlídeku,

ale v zim to bylo mizerné. — Ale nyní vypovím. —
Ješt nco. Hattala pekládá „Igora" do eštiny —
to bude nco krásného. On mi to ítává. V ruštin

se mi to ani tak nelíbilo, a je to nesrozumitelné.

Je to chlapík, ten Hattala, ale kousavý. — Te se

ten náš národek zase trochu te — svrbí je záda,

volek o volka a vl o buk. No však to uslyšíte. Také

Vám musím sdlit, že Dr. ejka na smrt nemocen,

ml velmi silné hrkání krve a posud není z nebez-

peenství. Byla by to zase pro naši literaturu škoda

;

on psal málo, ale co psal, bylo jako ze soustruhu

a v nemocnici platil co první intelligencí, a pro sta-

ikou matku jeho nejvtší ztráta, a Fingerhut by ml
zase naháku o jednoho soudce na to vypsané dráma.

— V museum uvidíte všelicos nového, dva vozy

amerikánských studií — pak pepodivné brouky,

dobytek i plaz i šelmy taky. — Pana Dundra tam

taky ješt najdete, nosí stevíce emínky pivázané

okolo nohy. Až ume, tak ho vycpou na míst toho

vypelichaného jednorožce. Starý Hanka, co mu visí

na krku Anka, povídal mi, že jste prý mu odnesl

njaké ruské knihy, já ekla, že o tom nevím. —
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A Vám ille hned pete „Musejní sezení^ — to

nezapomete. — Ješt nco. Frau Ida Duringsfeld

oblažila zase Prahu svou veleuenou osobou a chce

mermomocí pekládat „Babiku". — Já odmlouvala

— ale když to musí být, s pánem bohem — dovolení

moje má, ale jsem zvdavá, jak to dopadne. — Co

už lidí tu „Babiku" nebohou pekládalo a rozkládalo

!

Bellmann to chce vydat s obrázky ! Bylo by to gut,

ale pijde na to s jakými ! — Vidíte, co já Vám toho

pece naškrábala a chtla jsem jen kousek — ale

to je proto, že jsme dnes nemli na obd, a veei
též odbýt musíme, jako svatováclavští strávníci, co

nosí bracelety na nohách ! Ale lovk chudý a mrzutý,

to je prý pravá bída !
— Já Vás už vidím v té kutn,

jak se Vám plete okolo noh, je to vážná uniforma,

což je o to ! Mli byste nosit ješt po stran kropá
místo kordu. — No, jen duše Vaše když není v kutn,

tlo a je. Nyní si ji vesele vykasejte a skote si!

— Píroda nech Vám je chrámem, a když budete

kleet ped krásným dvetem (ted už máte ohebná

kolena), myslete, že kleíte ped oltáem I

„Mit aller Andacht fríih und spát

Lies in der Schonheit Alkoran,

Denn dass ein ander heilig Buch

Authentisch sey, das ist ein Wahn.

Nur nicht dein leh vergottere,

Doch was du liebst, o bet es an,

Denn das(s) die Liebe Gotzendienst

Und Ketzerei, das ist ein Wahn I"
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povídá apoštol lásky. — Dti Vás pozdravujou a tší

se na Vás. Dorinka umí už také tešovou bublaninu,

a pak Vám také musím íci, že bude Vaše hospodyn

mluvit francouzsky. Ale již dost, sice by nám žádný

klep k tomu aji nezstal, a já bych Vám musela

jen samé jeremiady povídat o sob, které se mi ale

již doista zhnusilyl Bute zdráv a na shledanou.

Vaše upímná B.

Pozdravujte p. KuUicha.

7. Bendi Nmcové.

(15. prosince 1857.)

Milá mámo ! Ml jsem náramnou radost, když jsem

od Vás list obdržel; myslil jsem, že hnvajíc se na

mne, nebudete mi psáti ; tím více byl jsem potšen

;

mn se, upímn eeno, už stýskalo, že od Vás

nikdy niehož neslyším a nevidím; v loni jsem na

Vaše listy tuze uvykl, a na lovk jedenkráte uvykne,

tomu tžko odvykne. No — já co jsem zanedbal,

nyní opt v plné míe vynahradím, a to tím více

a spíše, ponvadž nemám žádné milejší zábavy. Jsem

letos náramný mrzout — nevím, emu to piítati,

nejspíše ale tomu, že jsem letos nebyl ješt ani

týden poctiv zdráv. Stafraportská historie — sotva

krk se dostal trochu do poádku, udlalo se mi na

oku jené zrno, te m bolí poád zub a mám kašel,

což si mohu páti ješt víc? A jaká zábava, když

je lovk na chcipánkách ? Marná e ! K tomu letos

to dení, dogmatiky je celý houf, a a je to dležitý

pedmt, je kantor její trouba troubarum, to jest po
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esku trouba všech troub. — Jiný pedmt, který

se jmenuje hermeneutika, a o kterém jste nejspíše

jak živa nic neslyšela, je tak fádní, že jsem za celý

as svého uení — a to trvá od mého 5. roku —
jak živ nic ádnjšího neposlouchal, a to je co íci,

nebo jsem do sebe vsoukal pknou porci rozliných

gramatik, od eské až do hebrejské, dje- a zempis,
náboženství, matematiky, geometrie, fysiky, ale to

všecko je proti hermeneutice pouhý med. Na štstí

je kantor její rozumný lovk, který vi, že ji ani

vidt nemžeme, a proto leckdy teba 10 list té

latinské knihy najednou vynechá. Což ale tomu asi

íkají v Praze, kde jim ji pednáší sám spisovatel

té knihy — Giinther a který ani ádku nevynechá.

Ješt ten Nový zákon že je interesentní a že vý-

klady jsou velmi pkné. Budete se mne ptát, zdali

mi to nynjší studováni zabírá všechen as, a mohl

bych vru íci, že skoro. A mám-li asu, pijde nkdo
s prací: pelož mi tuhle to kázání, oprav tohle,

udlej takovou báse, zas pijdou z tiskárny s ka-

zatelskou bibliothekou a korrigujl Jaká tu zábava?

A já ješt jednu zábavu si odíkám. Abych totiž ne-

nastydl, nekouím už v seminái, ponvadž nahoe
nesmíme a v zahrad je zima. Mohu-li, jdu do msta
do kavárny nebo do vinárny, zahraju si kuleník,

a pi tom si teprv zabafím, a ecce, to má zábava.

Když nejsem k niemu, když totiž ven nemohu, do

studií se mi nechce nebo práv toho není teba,

mám trojí zábavu, a sice a) tu, a sice obral jsem

si zvláštní pole, totiž romány všeho druhu a pak

musejníky od prvopoátku až do nynjška (kachní
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žaludek, že ne?) — b) píšu listy, ale jsem v tom

ohledu lenoch, c) dlám písniky. Literární moje

innost obmezuje se letos na tak všivácké trety,

na malé básn, musím se ale vyznati, že jsem v tom

ohledu strašn plodný, všechno je ale kraouké;
žádná básnika nemá víc než 2, 3, nanejvýš 4 ty-
ádkové verše ; nevím, pro se mi takové práv te
líbí. Letos bylo mých takých drobotin už hejno

v Lumíru a pošlu zas. Jsou to arci bu mizerácké

dti hloupé fantasie anebo mrtvé dti, vytažené z kalu

minulosti, a konen musíte sama uznati, že i to je

lausig zábava brodit se v tom zlatém bahn upo-

mínek a vylovit z nho tu a tam ješt njaký capart,

který není ani kapr ani štika, ale takový u ý
mník, který ani za pl krejcaru nestojí, jak to do-

kazuje praxis; nebo dav zajisté už kopu podobných

kobylek vytisknout, nedostal jsem za všechny dohro-

mady ani jediné: Pkn dkuju!

Zdali pak byste ale uhodla, pro práv letos jsem

tak úrodný na krátké básn, takže se mi množí jako

žáby po dešti? Na to byste zajisté nepišla a protož

Vám to vysvtlím: Náš Hanuš si koupil knihu asi

v máji — Notizbuch — já k nmu pišel v ervenci,

a on ml na prvním listu tužkou napsané motto:

Nulla dies sine linea — latinské písloví znaí:

Žádný den bez árky. Já k nmu pijdu na sv. Václava,

motto stojí v knize, ale kniha tak prázdná, tak istá

a nedotknutá, jako by ji byl kniha práv pinesl.

Já se mu smál, to si mžete mysliti, a on obávaje

se, že bych se snad, pijda po roce a spate knihu

posud tak istou a nepokálenou, ješt více ehtal.
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daroval mi ji, a já zvnil ihned na první stran onu

pamtihodnou událost následující dedikaní básní:

Pl rok se v Charonov tlam otoil,

Co pak doktrek husí brk byl omoil —
(Pardon, vždy plaištiftem to psáno,

A péro proto budiž pod stl pochováno) —
Plrok už tedy schlamstal Cerberus,

Co plaištift sápl noster doktorus,

A psal, a psal, a s potem psal.

Ze justament si svat pedsevzal

Být pilným, každodenn nco psát!! — —
Však myslím, že ses doktíku, zmát,

Neb za pl roku ani jeden chlup,

Ani co by nejsušší ten komár slup,

Ani co by vesnalo se za nehtíek.

Ani co by nabralo se na špendlíek,

Ani co by peet D%bek*^ tvj . .

.

Však ale, milý pítelínku mj,
Já pevn, jist za pravdu to mám,
Že za chybu to v tisku uznáš sám,

Žes vlastn zcela jinak chtl to psáti

A tudíž, že má tady velce státi:

Nulla dies sine Lina,

Totiž: Nulla dies sine Carolina.

A když jsem u té Karoliny — to je jeho žena.

Oženil se v prázdninách v záí; má nyní dekret

obecního lékae, zstává v dom, který pati rodim
jeho ženy, dostal s ní snad do poátku njaké peníze

a ostatní obdrží pozdji. Svatba prý byla hluná,
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ponvadž jsem na ní nebyl, nemohu nic vypravovat.

Jeho žena je hezká, velmi hodná a dobrá, velkého

vzdlání nemá, a kdyby nemla té chyby, že trochu

neslyší, byla by to pro Hanuše práv vhodná žena.

Myslím, že budou spolu šastni — a pro by nebyli ?

On si ji vzal z lásky, a nemýlím-li se, stane se

vzorným manželem. [Stžuje si do liknavosti pátel v do-

pisování a do nesnázi s pekladem Borise Godunova, líbí

se mu slovenské pohádky, zmiuje se o Ann, podává

a vyzvídá novinky literární a prosí o vyízení drobných

vcí osobních. V. V.]

8. Bendi Nmcové.

(9. ledna 1858.)

Drahá Milostpaní ! Zdá se mi, jako byste byla mj
poslední list, psaný asi 13. nebo 14. prosince, ani

neobdržela, jeHkož ani jediné známky nemám, že

byste jej byla obdržela. Nebo poslal jsem pro Mi-

kovce básn
;
poslední asy neekával Mikovec nikdy

dlouho s vytištním jich, a nyní posud nejsou tam

;

dále jsem ekal na ony karty, nic nepišlo; myslil

jsem, že pi svém píchodu z vánoc budu zde míti

dopis od Vás, ale niehož a niehož. Jsem tedy v ná-

ramném pokušení mysliti, že jste onen mj list ne-

obdržela. To by m velice dopalovalo, i ml bych

tuze rád o tom njakou zprávu. Také jsem doufal

obdržeti druhý sešitek slovenských povstí ; etl jsem,

že již vyšel, ale nic a nic. Psal jsem Vám, že nevím,

kam pojedu na vánoce, zda-li do Beznice nebo do

Velešína. Do Beznice jsem absolutn nechtl, akoli
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nám, totiž mn a svému bratru jel tamjší kaplan

až do Písku naproti; dlouho mi odtamtud nepsali,

zvlášt Kulich a ješt zvláštji Hanuš (toho již v tom

ohledu znáte, a tenkrát se opt vyznamenal, nebo
vzdor všeho ujišování mi nepsal, co jsem v druhém

roce, ješt ani chlup). To m dopalovalo, postavil

jsem si hlavu a nejel jsem. Ve Velešín se rozstonal

kaplan, s kterým jsem znám, a proto mi se nelíbilo

tam jiti. Již bylo na tom zstati v Budjovicích, již

jsem se dal napsat k akoluthování ; když jsem ale

vidl, jak mrzuté by to bylo, když jsem vidl ješt

k tomu, jak se tu všichni na ten zlatý venkov tší

a v té krásné svobod se topí : nedalo mi to pokoje

tím více, an mi práv ped tím bratr psal, že bych

mu pipravil radost, kdybych k nmu pijel, odhodlal

jsem se plouti do Strakonic. Ponvadž mám ale pi
všem trochu romantiky rád, chtl jsem si ji též zde

zadlat, totiž umyshli jsme si ti, že ve vší parád
pjdem do Strakonic per pedes apostolorum. V pon-

dlí ped tím byl ješt velmi krásný den, nebe isté,

cesta jako mlat. Ale v úterý ráno, když jsme mli
vyjít! Já asn vstanu, jdu se nahoru oblíkat, ale

to teplo mi bylo podezelé ; otevru okénko, a ejhle

:

venku to dlá crrrrr . . . pršelo jako když práší. Jdu

k ostatním a povídám jim: „Chlapci, nemžeme jít,

prší jen se leje." Ten jeden mi ale odpoví: „Dlej

si, co chceš; jsi-li baba, zsta zde, já pjdu." Co

dlat? Dostavník byl pry, byl bych musel ekat
až na druhý den ; zstat tedy ješt ten den, všichni

ostatní by se mi byli famósn vysmáli — a to já

nerad. Pomyslil jsem si tedy : „Vašku, snesls už na
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svt dost, sneseš ješt nco, je pešky." Vyšli jsme

hladoví a žízniví, protože bylo teprv 5 hodin ráno.

Z Budjovic do Strakonic je dobrých 12 hodin cesty

pi dobrém poasí, což teprv pi takové všivot. Ale

šli jsme pece jako ti duchové ; ten nejvtší hrdina

mezi námi (rozumí se, že jsme šli docela civiln,

bez koUáru) ten ml na sob kvítkový šlofrok a pod-

vázanou bradu; druhý ml svrchník až po paty

a tenkou rákosku
; já ml svj fracek, pak svrchník

a pláš studentský, tašku eo ipso, a tak jsem vy-

hlížel jako fahrender Student. Hodinu za Budjovi-

cemi — nota bene pršelo poád — je hospoda, íká

se tam u ruského císae Alexandra ; tam jsme každý

vycákl dv štamprlátka koalky a šli dál
;
pršelo dál

;

pišli jsme do Pištína
;
pro déš jsme nemohli, sedli

jsme tedy v hospod, pili pivo a jedli housky; šli

pl hodiny, sedli do hospody a pili; tam jsme si

umínili, a teba sídla padají, že bez zastávky po-

plavem až na novou hospodu, a taky jsme to do-

kázali — ale dali jsme si každý dva žejdlíky vína

a dva cerbuláty. Po tom ten husar ekl: „Chlapci,

dál!" a chlapci šli dál až do Vodan, do onoho msta
Vodnan, co mají na vži v kleci zaveného kapra,

kterýžto kapr tam na vži v kleci zpívá; odkud

každý vodanský rodi se nazývá: hapr\ do tch
Vodan jsme tedy pišli o 1 hodin. Milostpaní, jakživ

vidl jsem bahna dost a dost, ale tolik bahna, jako

toho dne ve Vodanech, jsem nikdy ješt nevidl

a dá Pánbh ani více neuhHdám. Pišli jsme do ta-

kové privátní hospody, která vlastn náleží krejí-

kovi jednomu, ale vždy dobrým pivem slyne. Tam
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moji dva kumpánové byli již díve známi, ale já ne.

Já se odksiroval, shodil pláš, tašku, svrchník, šálu

(ten váš adjutantský šál), zapálil si cigáro, porouel

jíst a stál jsem tu v bílé forhemetce s atlaskou okolo

krku jako njaký professor supplens. A v té form
jsem tam také frailince dlal slavnou kúru jako nic,

tak že jsme se tam pes dv hodiny zdrželi. Na to

jsme tmi bahnivými ulicemi ploužili se z Vodan
ven ke Strakonicm. Byly ti hodiny, a my mli
ješt dobrých 5 hodin cesty ped sebou. Vítr foukal

jako nemoudrý, zapíral se mi do plášt a respektive

do mne, jako bych nebyl ctihodným pánem, nedbal

na to, že na každém vršíku jsem se dal do hroz-

ného vaní a z plného hrdla a z plných plic jen co

možná val: „Vte pestááááá!" Nic plátno, vítr

poád proti nám ; k tomu déš se jen lil a botu jsem

nemohl z bláta ani vytahovat. Když jsme tak dv
hodiny, jsouce už jak náleží upachtlí, ušli, pišla

na nás noc, noc jako tejden ped stvoením svta.

Zabrousili jsme tedy do hospody, a první slovo bylo

:

„Dejte nám karty na preferanc, potom jíst a píti"

Najedli jsme se dobré šunky, pili pivo a hráli pre-

feranc. O sedmé byli jsme s karbanem hotovi, a tu

ten rytí praví: „Chlapci, pojte dál." Já si ale na

nj povstal a povídám mu: „Kuš, a máš-li chu, jdi

si, já zde zstanu, já bych spal." — A na to jsem

se zas posadil. Ten druhý povídá: „Vašek má pravdu,

já se taky už ani nehnu." Co ml dlat, musel zstat

taky. Za to nás ráno zburcoval už o tech hodinách,

klel poád na mne, že se pomalu strojím, huboval,

že kávu pomalu piju, že jsem nimra atd. Konen
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jsme se najedli a vyšli ped 5. hodinou z hospody.

Na štstí už nepršelo, vítr nefoukal, ale bahna dost

a dost. Do šesti hodin pišli jsme zas k hospod;

svítili tam a nám se zachtlo nco pít; jdem tedy

njakými vraty — aby do nich hrom uhodil — tam

byl prjezd nebo mlat nebo ký ert; to ale vím ji-

stotn, že tam byla louže, já do té louže vchlamst

jak široký tak dlouhý, brejle mi upadly s nosu, taška

se naplnila tou nešlechetnou tekutinou, a museli

m vytahovat, potom pucovat, usušit — a zatím jsme

si pipíjeli rosolku. — Po té strašné operaci sebrali

jsme se a táhli jako židé dál, poád dál až na pod-

srpenskou hospodu, chtíce se tam trochu opucovati,

protože to už bylo jen pl hodiny od Strakonic. Pili

jsme pivo, dali si uvait polívku a brambory na lou-

packu (dostali jsme na n chu, ponvadž je tam

nádenníci mli na míse). Chtli jsme si tam také

zase zahrát preferanc, ale v celé hospod nemli

karty. Konen tedy druhý den po svém východu

z Budjovic o pl 11. hodin držel jsem slavný

vchod do Strakonic. Tam ale byla pro mne tak dobrá

zábava, tak mi ty hodiny ucházely, že se mi to zdálo

jako den, když jsem odcházet ml — a to zrovna

na Silvestra. Tu jsem ale více nešel pšky, nýbrž

zaplatil 2 zlatky za dostavník a jel, a ponvadž
práv ten den jeli od nás všichni z té strany, bylo

nám veselo. Kde je 15 našich lidí, tam není smutno,

také jsme zpívali a kieli celou cestu; v tch blá-

tivých Vodnanech pobouili jsme celé msto, a ko-

nen, když Nový rok byl teprv pl hodiny stár,

totiž dne 1. ledna r. 1858 o pl hodin z rána vjeli
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jsme do Budjovic, a jelikož lidé slavili Silvestra,

slavili jsme ho taky, nešli dom, ale do hospody.

Konen, konen ale o 5 hodinách ráno dal jsem

si otevít fortnu, ta se za mnou zamkla, a já jsem

od tch dob v kleci zas
;
je mi lausik, jako vždycky

po svátcích, a nejen mn, ale všem kumpánm, kteí

se doma dobe bavili, a nyní sedí pkn pod stínem.

— Tu máte, drahá milostpaní, vypsány celé moje

vánoce; vlastn cestu nebo vánoce I To víte, chodil

jsem po hospodách, hrál kuleník a piln assisti-

roval. Co ješt více, bavil jsem se velmi dobe s dv-
aty. Akoliv zde v Budjovicích celý as s dvetem
takka ani poádn nepromluvím, pece nemusel ze

mne vyhynouti ten Geist zábavný; práv naopak,

zdá se mi, že jsem te živjší než díve. Aspo se

mi dvata piznala, že se mnou ráda se baví ; snad

to dlá, že nyní nosím rukaviky a mívám dobré

boty. Bu si ale jak bu, bavil jsem se s tím krás-

ným pohlavím velmi dobe. [Jeví lítost nad smrtí Šu-

mavského, píše o ilejším ruchu v literatue a žádá Nm-
covou za vyízení rzných páni. V. V.]

9. Bendi Nmcové.

(2. února 1858.)

Drahá milostpaní ! Co jsem ml strachu, zda-li jste

oba moje listy obdržela ili nic — a ejhle, pece!

Nemla jste m nechat tak dlouho ekat; ale to už

je taková švanda. Kdykoliv já nkomu dlouho ne-

píšu, tu je kiku: „Vašek byl, jest a bude lenoch."

Když ale já celou vnost odpov nedostávám, tu
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mohu czekac, czekac, i až grob doczekac — a pak

kdy list konen pijde, musím se já, ubohý Lazar,

spokojiti jenom tím : Nebylo asu ! Toto však neplatí

ani tolik o Vás, jako o ostatních: vila byste mi,

že Hanuš dosud nieho nepsal? To je už pece
mnoho, víc než mnoho ! ! Váš mn tak milý list jsem

i s báchorkami obdržel — srdené díky! Hltám ty

slovenské pohádky, líbí se mi velice a pál bych si,

aby jich byla asi kopa svazek a aby hodn erstva

po sob vycházely. A což ty první tyry svazeky

vašich eských báchorek? Nezeptala jste se na n
u Šálka? Dopaluje m, že jich nemám. O vaší ne-

moci jsem nerad slyšel; musíte se lépe šetit; ale

když nemajíc zdraví nazbyt ješt k tomu pes pl
noc sedáváte, jakýž potom div, že se rozstnte ? Co

plátno, píroda si pece jenom nedá poroueti — a

když ten stroj je jedenkrát porouchán, pak ho leckdys

ani Jura se svojí mašinérií apatykáskou do poádku
nepivede. Já byl také zas trochu nemocen ; díky ale

doverským práškm, hemánku a limonádm jsem zas

jako ten Vodanský kapr. A když mi asem nco schá-

zívá, myslím si, že dva msíce letních prázdnin všechno

zase do richtiku pivedou. O kýž by už ten spasný

ervenec byl zde, abych vylítl jako pták do širého

kraje, abych z klece pišel zase trochu na svobodu.

etl jsem Jandovu povídku „Jaroslav*" a velmi se

mi líbí; nyní jsem zase žádostiv na to píští, „Dvojí

vno" od pana Gustava Pflegera. Pkn dkuju, ta

mladá literatura dlá nyní špektákle, zvlášt v poezii!

Svazek za svazkem ! Kdo pak jim tak piln nakládá ?

Neetl jsem z nových tch básní ješt nic. Divil jsem
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se ale, že Vy, vypisujíc mi tyto nové literární plody,

iníte aplikací na mne, jako byste mn mou lenivost

vyítati chtla. Což jsem tak líný? Vždy musím

aspo 10 hodin stricte vykonávat své povinnosti;

abych se nic neuil, také nemohu udlat, nkdy píšu

njaký ten list, a proto mi, vte upímn, na delší

báse nezbylo posud asu. Snad pozdji. Dále se

tážete, co dlá Puškin? A pravíte, že by bylo na

ase svazek pekladv z nho vydati. Leicht gesagt

!

Já Vám nyní uiním návrh a eknte mi potom ješt,

že jsem lenoch! Poslyšte: Rád bych vydal takový

svazek peklad z Puškina. Rozumí se, že peklady

ty musím pehlížet a korrigovat — to ale nic ne-

dlá. Co bych do tisku dal, obnášelo by asi (bu
více nebo mén) 170 stran takových, v jakých je

vydán Koubek
;
jenom mi na to zaopatte nakladatele.

Za celou tu vc bych chtl honoráe 30 zL, a to vše

bych si vybral v knihách, takže by rukopis pišel

knihkupci takka jako zadarmo. Celý rukopis by byl

nejdéle do prvního máje, tedy za tvrt roku, úplný...

Zde máte nabídnutí — a když mi nkdo ekne, že

jsem lenoch, a nejsem hoden svého jména. Ale

mluvte s nkým! eknou Vám: „Kdyby to nebyly

básn!" — Kdyby to byly pohádky o Meluzin, to

ano — ale básn Alexandra Puškina — to ne! I
—

Lehko je mluvit, ale tžko dlat; pi nejlepší vli

lovk mnohdy nemže nic vyvésti! Je toho vinen

ten všivý stav materiální — a já, kdybych ml
peníze, vydal bych celou švandu na svj náklad,

žádného se neprose o laskavou píze. Pracovat

— a ješt se prosit. To jo!
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etl jsem také Vaši biografii Šumandovu ''^ v Poslu.

Napsala jste to hezky — srden. Mj Bože, ani by

mi to bylo nenapadlo, že ho o prázdninách v Bu-

rešov kavárn naposledy vidím. Ty šlakovité mate-

riální starosti! Ty mu mnoho dodaly. Bojím se, že

slovník se nedokoná a lituju ubohého Frantu, že se

nedokal té radosti, aby cíl svého života byl mohl

ped sebou vidti. Škoda, vná škoda hol!

Ten Ohéralv peklad Babiky byl bych si pál

ísti; nemám ale píležitosti, a abych si Erinne-

rungy^^ sám držel, nezdá se mi; beztoho m stojí

Lumír 5 fl. 40 a Bibliotéka román 4 zl. 48, tedy

skoro 11 zlatek. Kde je mám já ubožák sebrat?

— Myslím ale, že Babiky bude škoda, jestli se

v nmeckém pekladu tuze zkrátí.

Vidíte, drahá milostpaní, pro samou literaturu úpln
zapomínáme na osobní zájmy a takka si nikdy už

nic nepíšeme o vlastním blahu a žalu. To je už bh
svta ! Ach arci, od tch dob, co jsem svtu a lásce

žíti pestal, což mi zbývá, nežli ta literatura? Jiní

lidé žijí polovin aspo pro lásku a ideály — já

již více ne. Picházím si, jako dva obrázky, které

jsem si onehdy koupil. Na prvním je napsáno : Poesie.

Sedí tam majestátn s jasnou záí kolem hlavy, v ruce

jedné drží lyru, v druhé papír, na právo u ní je

labu, na levo kastalský pramen. — To je dív! Na
druhém stojí „Prosa".— Je to také njaká hezká májka,

je ale po domácku nastrojena, má kužel v ruce a dtem
vypravuje nejspíše pohádky. To je te. Jak jinak bývalo

te ti roky! A la bonheur. Zpomete si jen na asy pod

Emauzy, tenkráte jsme byli takka samou poezií živi
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— vlastn bych ml íci samým ajem, akoliv jsme

mnohdy za rum dlužni zstali a leckdys všichni ti ^^

ani na krejcarovou cigáru nemli. Pijde všechno na to,

jak si lovk nco maluje. Já sice tenkrát nebyl také

zamilován, ml jsem ješt Katzenjammer po prvním

aktu v strašlivé komedii své milosti; ale co — das

Herz war da bereit, um eine neue Garnison ein-

riicken zu lassen. Také jsem býval mnohdy mrzut

tehdáž, ale docela jina nežli te. Když jsem se

zmínil o lásce, musím Vám nco povdít, co mi jeden

mj kamarád z Prahy sdlil. Psal jsem Vám onehdy,

že mi Lotti Vranná poslala 12 štráfk, opravdu

velmi pkných. Prve než mi je odesílala, psala Ann,
zdali by mi nechtla také njaký udlat. — Já štráfky

nepotebuju, mám 50 tch nejfajnjších v celém se-

minái, pece ale — Co však odpovdla Anna? Inu,

vyjádila se v ten smysl: „To jo, nerada bych se

hnvala." — To je próza, není-li pravda? Vite, že

si ta holka znenáhla lístek po lístku z té ideálnosti

otrhává, až konen bude tak nahá próza, že ne-

budu moci ani pochopiti, kterak pak jenom jsem ji

mohl milovati! i snad má njaké hochtrabende

Ideen v hlav, že si tak hrd poíná? Milostpaní,

Vy jste jen poloviní ženská, a tož Vám mohu íci,

že ta nejlepší z té krásné pleti nestojí za groš. Cha-

raktery musí u nich hledat lucernou ve dne I Já sice

také nejsem quintessence dobroty, ale tu chválu si

musím dát, že mám zde, v zdích semináských (!),

pece v sob ješt více poezie, nežli to dve, které

jsem za tak poetické považoval. A tak pijdu opt
na staré théma : Šlakovitá materiálnost !

— Kdybych
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byl nkde aspo Bezirksamtsadjunktem — a to je

pece malé zvíe— byl bych zajisté v milosti— ale

všivý bohoslovee ! Nemusíváte se smát, když si vzpo-

menete na listy, které psala Vám a mn?
Psala jste už Poldovi ? Co dlá, co píše Vám ? Jak

vyhlíží nyní jeho lístek ? Letos ho nedostávám, protože

se nejspíš na mne hnvá, že jsem lenoch v psaní

list. Pište mi nco o nm — snad už mu zase pi-

bylo do familie?

Jsem Vám nyní podivný lovk. Co m díve nej-

více bavilo — to nemá nyní žádné vnady. Nejlépe

to poznáte z toho : Loni neušel den, abych byl dv,

ti cigáry nevykouil. Letos mnohdy celý týden ani

nezpomenu na kouení, nyní jsem docela již 12 dní

ani necítil dým od tabáku. To se už stane nco
podivného. íst m baví, náramn baví a nemrzí

m nic, nežli že nemám Heineho, ten by mn leckdy

pomohl. Nemohu se dokati, abych už byl v tako-

vém postavení, v nmž bych si mohl koupiti tou-

žené knihy.

Veselo u nás o letošním masopust není tak jako

loni. Teprv jedenkrát jsme mli velkou maškarádu,

do níž musel každý pijíti bud v maškae anebo

docela civiln. Bylo to roztomilé, ale co mezi

sebou, jaká to zábava! A nyní ješt k tomu mám
12. února zkoušku z hermeneutiky, pedmtu to,

proti nmuž je mathematika a geometrie vtlená

poezie. Nic než suché, latinské pravidlo, a k tomu

hodn tžké.

Jsem velice žádostiv na ty humoristické listy, ale

držet si je nemohu, nemám penz. Snad mi pec
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nkde se naskytnou. Kdož pak jsou ti redaktoi:

Svátek a Vilímek?

Prosím Vás, drahá milostpaní, ten lístek, urený na

ascimile, pošlete mi zpt; dám ty karty dlat zde.

S Dorlikou jsem úpln spokojen, že už umí tak

perfektn vait, a doufám, že taky z Jarouše bude

tak poádný jonák jako je z Karla.

A nyní ukoním, abych mohl list radji poslat.

Mám na Vás jednu žádost, totiž, pisté mi co nej-

díve Vám možná bude; jste-li zdráva, nejradji

hned; budu ekat na Váš list, jako hladový vlk na

njakou koist. Nenechte m tedy dlouho ekat.

Všechny srden pozdravuji a líbám. Vám, drahá

Milostpaní, co nejuctivji ruku líbám a jsem Vám
s úctou oddaný Vašek

2./2. 58. Bohmisch Budweis.

Adressa

:

Ihrer Wohlgeboren der Frau
\

Frau Beatrix Nmetz,
j

k. k. Finanzwachsobrkommissárs Gattin ^

in Prag i

Grosse Fleischhauergasse
\

1360—2.
j

10. Nmcová Bendlovi.
I

(Asi odpov k pedešlému, psáno tudíž v únoru 1858.)
]

Nehnvejte se, Václave ! Kdybyste vdl, jak jsem
\

zapražena do práce, odpustil byste mi, že jsem Vám ]
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tak dlouho nepsala, jakkoli vle moje byla hned

Vám odpovdti. Vte mi nebo ne, ale já nepijdu

ani na krok z domu, le co nevyhnuteln, co ne-

mže jiný vyídit. A doma pracuji celý den a každou

noc do 2 hodin. Mám tak nkolik lánk rozepsa-

ných, a ty pohádky mi dají mnoho práce, ani to

psaní jich, jako korrektura, nebo ji tikrát dostá-

vám a ješt je chyb až hanba. K tm srbským bude

nové písmo. Já si nemyslila, že bude takový odbyt

na n; ale když sám Šálek íká: „Der Absatz ist

sehr gut," tak to musí být pravda.

Ta chasa malá zde v Praze žvástá ustavin slo-

vensky. — Až budou všechny, dá také Šálek ást

svázat jako bývají ty nmecké básn, skvostn. Už

jsem si na to dávno myslila, a když jste onehdy

skrze toho Puškina psal, tak jsem s Šálkem mlu-

vila, a on by nebyl od toho, jestli nebudete totiž

žádat mnoho honoráru. On totiž se bojí, že by ne-

ml na báse takový odbyt, ale chce se pustit do

eské literatury. Kdybyste mnoho honoráru nežádal

a chtl si ho v knihách vybrat, myslím, že ho do-

stanu na špek. Bylo by to na zaátek, snad potom,

když by vidl, že je odbyt, jiného cos by také tiskl.

Tedy si rukopis prohlédnte, kde co je, vypilujte,

pište výminky, a já s ním pak už doopravdy pro-

mluvím. ekla jsem, že mu to pinesu. Neeknem
nikomu o tom, až to bude jisté, pak to slavn ozná-

míme, a já se postarám, aby se to roztroubilo.

Ostatn se chválí Puškin sám, a Vy co pekladatel

jeho jste dosti dobe znám. Tedy jen, Vašku, se

k tomu mjte. Snad byste nemusel hned vše na-
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jednou poslat, Plenníka, Fontán, Mazepu a co máte.

Já bych tak ráda byla, kdyby to vzal ten židák,

jako by to moje bylo, vte mi, je to už skrze tu

vzájemnost. A v tch asopisech se to ztratí, ale

co kniha (a on by to musil pkn vydat) dlá to

hned jiné oko. Tak se Vám ten „Dobrý lovk"
líbí? Nu, já mám také radost s tím pantátou.'*'''

Ale prosím, poujte, co Vám idem rozpráva: Po

dlhom asu prišiel k nám pan Štulec I Ej bystu

svte i som sa udovalal A dkoval mi, že jsem

mu velikou radost udlala, a oi mu stály stlpkom

(v sloupu) nadšenostíl Dlouho jsem musela ekati,

než jsem vyrozumla, že etl teprve v nedli „Po-

horskou vesnici^, a ta ho celkom zdrobila, tak že

nemeškaje hned v pondlí ke mn pišel, by mi

povdl, že je „Pohorská vesnice" nad „Babiku",

že je první eský román a ostatní vedle toho že

je všecko sme a dokonce Sabinovo „Blouznní".

Bude psáti o eské beletristice, a to byla píina,

že se pustil do tení, i hlavy bolení mu vykurýro-

vala, ta vesnice.^*

Já ale mla radost, ponvadž mn to nikdo ne-

ekl, a opravdu Pohorské vesnici žádný dobe ne-

srozuml; já ji také stavím výše Babiky, i co se

osob i idejí týe. Ten dialekt jediný vadí, ale není

chybou.

Posílá Vám Polda Noviny? — Jsou vtší, pište

mu njaké zprávy. Humoristi mají hezký list, ele-

gantní, jen aby hledli mít také vždy humor. Hálek

je chlapík, ten by se Vám líbil. Neruda je trpký,

a mn nezahál. Ten Lešetický patí tuším do spolku
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stul. Kolá chce být snad eským Mickiewiczem,

ne? Ani ho nevidívám. Vocel také nepíše, že je

pán už. — Fric nedostal na „Svt a domov" do-

volení, to si mžete myslit, když stojí v cele Fric

et Sabina, a program dle toho, že jim ukázali dvée.

Tak se ta literatura njak zmáhá, jako houby po

dešti — ale bohužel je v ni málo híbk ! Hálek a Ne-

ruda a snad jich ješt nkolik budou vydávat alma-

nach k prospchu tenáského spolku, také jim musím

nco naškrábnout. Ješt jedna velká novina literární.

Kobr bude vydávat encyklopedii, kterou, aby vydávala

Matice, Palacký chtl, a která vinna byla jeho vystou-

pení. Už má Kobr dovolení a Rieger^^ bude redaktor.

Bude to za dv léta hotové a skvostn vydané a pijde

to na 28 fl. c. m. Neíkejte zatím, dokud to není ve-

ejné, ponvadž to ani v Praze ješt nevdí mimo
v kruhu Plc. Chci Vám tím jen udlat malou privátní

radost. — Druhá novina, že bude vycházeti politicko-

belletristický týdenník pod redakcí pana Miillera

(pekladatele Andersenova Improvisatora, kterého jste,

Vašku, nám zanesl). On žil vždy ve Vídni, je dosti

zámožný, je istý jako Boží slovo (ped okem Pán),

a tudy dobe poslouží za pláš redaktora ! Ten lístek

máte piložen.

Nám se vede, jak vodívalo vždy. Nmec je ve Zdí-

cích, ale což, když se mu nepoádn a málo platí,

nemže mi nic dát, a penzi ješté nemáme ! Píspvku
ani vindry. Tak jen to péro moje musí se starat !

—
Ten Hanuš to je pkný, ach vte mn, Vašku, já

to íkala, že zevšední, jak se ožení. Co tu bylo

ideál, co plán, a nyní je z nho sosák, zrovna
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jako ta Tvoje Anna. Já bych ti to pála, abys mohl

B lehkým srdcem se jí vysmát, a tak se nad tím

sprosáctvím povznést, jako tebas jen já. Já nad

tím nepláu, ani se nesmju, ale lhostejné mi je to

všecko — a když mi napadne, jaký jsem v tom neb

onom ideál vidívala, myslím si: „O Leda, was fiir

eine Gans bist du gewesen!" — Prosím T, jestli pak

stojí Anna za ten Tvj vroucí cit, za tu poesii, za

všecku svatou vrnost, kterou jsi jí dochoval.

Neházej perle sviním I Oddej se muse, která nech
je Tvj ideál ! Heine sám povídá : „Es gibt kein Ideál",

— a Jean Paul též krásn povdl: „Die Liebe, von

der wir tráumen, nach der wir uns sehnen, bleibt

immer eine ewige Sehnsucht." Já si ji, tu Annu,

sama vždy pkn líila, ale jestli byla ideální, tedy

to nebylo pirozené. Nemáš eho litovat.

Pomysli, ta ideální Zofie Rottová —
- chodí tam

Podlipa — a povídá se, že z toho bude partie !^ Oh,

dvata, dvata ideální, vzdlaná ! Jak je zane pí-

chat vdávadlo, jejím každý Honza dobrý, jen když

vidí, že si ji vezme ! — Spokoj se zatím ; snad i Tob
kvítek nkde kvete, který T vní svojí obloží, kdy

se toho ani nenadáš. Pátelství ovšem nemže lovku
tak zcela tu lásku vynahradit, j^ko k. p. já bych Ti

nemohla Annu vynahradit, ale ta jistota, míti nkoho,

o kom jsem pesvden, že mne miluje vždy stejnou

upímností, beze všech ohled, a jsem krásný nebo

ošklivý, to také za nco stojí, že ne, Vašku?

Ty pohádky, milá brachu, Pospíšil posud nemá

a já na n také ekám.
Dostala jsem hezkou lampu, s takovým bílým sklem.
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není velká, ale elegantní. Veer, když sedím pak

v pokoji teplém, lampika mi pkn svítí, pi ruce

šálek aje, tu se mi staví ped oi ty milé obrázky,

tu hezké dve, tu njaký pantáta a šuhajové a za-

kleté knžny a šarkani a tatošíkové. — Když pak

odbije 12 — al — i 2, pak shasnu lampiku, vlezu

do postele, a tu mi do oí svítí ta veliká stíbrná

lampa, až se mi zavrou, a nkdy jsem už ospalá

a myslím si: „Svte kuš!" Jarouš je ve Zdicích na

pár dní. Dorlika len vždy parle francé a pozdravuje

Vás. Paní Šlenkrtku málo vidím a Mencl má mnoho
práce. Pozdravujte buláky, aby mi napsali njaké

pohádky z jejich okolí, umji-li, do té eské sbírky.

Pozdravuju Vás co nejupímnji a pište brzy. Mn
to splácet nesmíte, u mne není nedbalost ani lenost

vinna. Nedivila jsem se tomu, že se stal z Hanuše

skrblík, to tak všude se ukazujou extrémy. i není

Hahn-Hahnová jeptiškou ?^'^

11. Bendi Nmcové.

(Velkonoce 1858.)

Drahá milostpaní ! Mžete to mít skivanu za zlé,

jenž z úzké kleci puštn, vylítne do toho istého,

svobodného vzduchu, když se vznese vysoko, hodn
vysoko a zpívá, se hrdélko staí, a pi tom zapo-

míná na všechno ostatní, na klec, na druhy všechny,

snad ješt v kleci zstavené anebo na svobod dlící,

a oddá se jedné jen rozkoši, tož radosti nad do-

sáhlou svobodou ? Zajisté mu to za zlé vykládati ne-

budete — a tudíž se ani na mne horšiti nesmíte. —
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Dali nám na kvtnou nedli prázdno — na celých

14 dní. Já svlékl talár, vzal ten volný kabát, hodil

tašku pes ramena, vzal hlku do ruky a šel s ve-

selou spoleností — šel pšky. My staí kozáci, když

jsme pišli na luka za Budjovice, dali se do ská-

kání, honili se, výskali. Jako ohe našich havan-

ských cigár, tak sršel vtip a rozmar, smích a žert,

vždy jsme šli na svátky, v pírod bylo tak pe-
spanile, všechny bohyn se na nás usmívaly a ky-

nuly nám. Byl jsem od pondlí až do Zeleného

tvrtku v Strakonicích, na Zelený tvrtek pijel si

tam pro mne Hanuš a ješt téhož dne odjeli jsme

do Beznice. Ach, já se ml andlsky ! Ovšem bych

byl znenáhla zapomnl íst a psát — ale což je

do tení i psaní, já se bavil, já byl tak blažen, tak

bez starostí jako jelen v širém lese, jako pták v i-

stém vzduchu. A mžete mi zazlíti, že jsem Vám
zapomnl psáti? Te ovšem sedím zas již celý týden

u svého stolu, ale nebylo do mne celý týden nic,

pranic; nevím, byl-li jsem vskutku nemocen anebo

to byl Weltschmerz anebo jiné njaké zlo ; zkrátka,

byla to ona churavost ducha, v níž není lovk ani

poctivé myšlenky schopen, v níž pramen vtipu vy-

schne do poslední krpje, hlava tak je tumpachová,

že se v ní nezrodí ani žert, ba ani žádný hloupý

nápad. Poítal jsem, kolik nedl, kolik dní, kolik

hodin mi zbývá ješt do ervencových prázdnin, je

toho ješt hodná kupa, i zdá se mi, že je to

ješt celé moe hodin. Ó, vy nevíte, co to je pro

seminaristu: stráviti 14 dní na venkov u veselé,

pestré, šumné zábav. Jsem tu týden, je mi trochu
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lépe, vše je ponkud zkonejšeno. Vyndal jsem list,

jejž jsem Vám ped svátky psáti zaal — ale není

k niemu, vzal jsem jiný kus papíru a píši Vám —
a vru nevím, mám-li Vám tuze mnoho anebo tuze

málo co psáti.

Nejprve srdené díky za 6. svazeek slovenských

pohádek, jenž mne pi mém návratu do B. uvítal.

Ml jsem vru strach, že již je pestanete vydá-

vati — mn se náramn líbí a rád bych jich ml
asi kopu svazk — pospšte s nimi, a je máme
brzy.

Na Vaši otázku stran Puškina mohu Vám podati

zprávu, že mám k zaslání úpln pipraveny básn:

Fontán, Plenník, Poltava a Hrab Nulin. Je tohoto

v celku asi 16 arch; snadno mže z toho seznati

a uriti, chce-li to tisknout ili nic. Pracoval jsem

na tom ped svátky ustavin a neschází mi nic

než peníze, abych to dal na poštu. Tším se velice,

že mi to pivedete k žádoucímu konci. Nevím,

mám-li k rukopisu pidat hnedle list na Schalka

anebo ne ; ovšem by mi v tom byla Vaše rada nej-

milejší, já toho židáka neznám tak jako Vy. Rád

bych to ale ml brzy vyjednáno, a protož budu

hledti, abych Vám rukopisy co nejdíve poslati

mohl. Pak ale Vás budu prosit, abyste na to hnala

šturmem — ne, aby to nechal dív asi pl roku

ležet, jak to ti nakladatelé umjí. Nedlal jsem po-

slední asy nic než toho šlakovitého Puškina, a jestli

plán ten bude znien, zajisté všechny ty rukopisy

odnesu ad usm delfíni.

Byl jsem tedy v Beznici. Moji pátelé jsou všichni
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zdrávi a v nejlepší harmonii. Hanuš, jehož to, mimo-

chodem eeno, dopalovalo, že si musel slovenské

pohádky koupit, že jste mu je Vy neposlala, je ve

svém manželství šasten.

Nevidl jsem snad nikdy tak mírnou, tak dobrou

ženu, jako je jeho Karolina ; miluje ho nade všecko,

každé pomyšlení mu udlá a on je úplným pánem

v dom. Jeho Karolínka je v nadji; máme spolu

sázku ; on tvrdí, že bude kluk, já že holka. Bude-li

kluk, musím já mu dát dýmku, na níž bude nama-

lován Jean Jacques Rousseau; bude-li holka, dá mi

on jednu se sv. Augustinem. Zakázal jsem Karolín,

aby jí nenapadlo míti chlapce. Ostatn cte celou

eskou literaturu, básn sám, prosu mu te Karo-

lina; nkolikrát jsme se spolu pohádali podle staré

pražské formy, ale, a v psaní list nesmírný lenoch,

je Hanuš poád tentýž, jaký býval, a pozdji, až se

vyvine z materielních starostí, jež mu zízení do-

mácnosti zpsobilo, bude teprv ádný. Jeho otec již

je dávno v Žamberku notáem, nemusí se tedy zlobit

s mámou. Kulich je poád kanceláským, posud ne-

dostal vtší místo, aby se mohlo vyplnit hlavni

pání jeho : totiž, aby se mohl ženit ! Tetí v bez-

nickém trojlistu, kterého Vy ovšem neznáte, je knz
Matjovic, kaplan. Nedivíte se, že tak heterogenní

živly mohou se pátelstvím spojovati? A pece tomu

tak. Bavili jsme se výborn, takže mn bylo z toho

pi návratu až na nic, a byl bych plakal jako stará

baba.

O trnáct dní pozdji.

^ Zase už zstalo psaní ležet. Od febru si mne žádný
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z kantor nevšímal, žádný m nezkoušel. Konec

roku je pede dvemi — zkouší se každodenn a já

se každodenn ekal jako do kouta — až teprva

dnes se mi dostalo té milosti, a to od obou kantor.

Od 8—9 jsem z dogmatiky celou hodinu veleuen
dokazoval, že je Pánbh — huba mi po latinsku

jela jako zelenáce, a v devt hodin pišel druhý,

a jako by si byli ekli, zase „dominus Bendi!" musel

dokazovat všecko, co se týe evangelia sv. Jana. Mám
trochu pokoj, mohl bych na ti nedle jeti do lázní,

protože celý ten as žádnému nenapadne mne chtít

zkoušet. Ó, to ustaviné zkoušení, to mne mnohdy
dopaluje; zdá se mi, že jsem na to už trochu starý

uit se lekce. No, mohu poítat ješt dva roky —
a potom dosti Za dva roky budu si moci vypoítá-

vati, kam bych as mohl pijít na štací — jenom

aby nenapadlo biskupovi, chtít m nechat v Bud-
jovicích. Já to msto, které není eské ani nmecké,
ani hodné ani špatné, ani velké ani malé — já je

nenávidím; potom bych ml odtud až píliš daleko

do Prahy. Blázniví jsme to lidé: nyní chci být už

aspo kaplanem; až budu tím, budu oekávat faru

(jestli osud m nezavrhne nkam do prachu kon-

sistoriální kanceláe nebo na njaké kantorství) —
a tak lovk pkn stárne jako nic. Dal bych si

vždycky pár facek, když si pomyslím, že jsem už

celé tvrtstoletí živ! To je rubrika, že ne? Tisícero

myšlenek mi v hlav krouží, jak se konen po tvrtém

roku odsud dostanu. Budu potebovat výpravu jako

nevsta. lovk musí mít pece pokoj zízený jako

lovk — a bez penz je to tžko. A tak je každý
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stav tak tžký, co jen možná být. Nemohu nikterak

vystait zde v seminái, vydlat nemohu nic, aspo
skoro nic, a pece poteb je hejno, vezmm, jenom

to hovadské šatstvo I Pak knihy, tabák, nkdy njaké
pivo — kde na to brát? Potorti a mi nkdo ekne,

že nemám dosti starostí! A nvní, když mám na

všechno vztek, vaívám si na mašince ernou kávu,

a mn ta hloupá káva už draho pišla. Když jsem po

velkonocích ponejprv vail, nalil jsem ji potom do skle-

nice, kterou jsem ml a která 3 zlaté koštovala
;
jak

tak horkou kávu (já hovado !) erstva naliju, praskla

sklenice jako nic, a musel jsem ji zahodit. Škoda.

etl jsem konen pece Nerudovy básniky ^^ a

Hálkova Alfreda. Psala jste, že se Vám Nerudovo

kvítí nelíbí valn ; mn naopak, nkteré z tch ma-

lých básniek jsou velmi pkné, originální a myslil

bych, že by se práv Vám mohly líbit, ponvadž se

v nich cosi Heineovského nedá upíti. Alfred je hezký.

Pana Vyšinského od Pflegra zaal jsem také ísti,

ale nedoetl — nevím, pro kterého erta m Pfleg-

rovy vci ani za chlup nebaví.

Prosím Vás, co dlá Hansmann? Je živ a zdráv?

Nemá zas o kopu dtí víc? Nuž, Morava je tedy pro

mne zase terra incognita, je pro mne pravou Utopií.

Noviny Moravské nedostávám, o Hansmannovi nic

neslyším a na ten druhý objekt své moravské touhy

bývalé už ani nevzpomínám — a jsem rád. erta

je do toho. Vbec nevím o Praze nic — jsem zde

in tenebris, jako ve stínu. Což mn také te Praha I

Není tam snad ani jednoho lovka, který by m
ml rád — ale pece tam na zaátku augusta pijedu.
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Kdybych vdl jenom, jakou manýrou ty peklady

Puškina poslat! Rád bych do prázdnin ml jistotu.

Psaní k tomu hned nebudu psát, mžete to íci

ústn, že mnoho honoráe žádat nebudu a že si ho

vyberu aspo z nejvtší ásti v knihách. Ostatní

nechám na Vás, vždy už ty literární kšefty znáte

dost a víte sama, jak co dlat.

Vyite ode mne poruení panu manželu a Ja-

roušky s Dorlikou pozdravuju a líbám. Také známé
všecky pozdravujte, pijde-li k Vám který. Nevíte,

co dlá Janda, Kolá, Strauch? Vorel mi z Nymburku
nepsal nic ; oplácí mi to, co jsem já loni udlal, totiž

že jsem mu na list neodpovdl.
Prosím Vás, milostpaní, neoplácejte mi zlé zlým

a nenechte m tak píliš dlouho bez psaní — aspo
néco, nkolik ádk mi pište. Ruku líbám. S bohem I

Bute hodn zdráva a spokojena.

Váš upímný
Vašek.

Handschrift jede s sebou ovšem „unrevidiert",

protože si nechci tením dlat práci, když nevím,

co a jak.

12. Bendi Nmcové.

(8. února 1859.)

Milostpaní! Ponvadž jste, jak zkušenost mi do-

svduje, Vy již docela na mne zapomnla, musím
se já zase ješt jednou sám pihlásiti. Tetího prosince
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jsem Vám psaní poslal, takže jste je zrovna na svj
svátek obdržeti musela ; od tch dob uplynulo hezkých

pár nedl, ale já ustavin marn ekám na njaký
lístek. i máte tak píliš mnoho práce, že Vám ne-

zbývá ani tvrthodiny asu? Já jsem se musel na-

rodit na njaké hubaté planet, ponvadž se skoro

neustále se svtem vadím; mám pi tom ale tu in-

tencí, že tím svým hubováním pece nco docílím.

Už tak dlouhý as ani od Vás ani o Vás jsam nic

neslyšel, jelikož si s nikým v Praze nedopisuji, a tož

víte, že bych pece asem rád nco vdl; potom

též nco nového z našeho literárního života bych

rád slyšel; ovšem se dozvím ledacos z pražských

novin a z Lumíra, tu také skoro všechno nové, ale

to je všecko málo. Poslední as m interessovala

hádka mladé literatury pražské s Poutníkem od

Otavy, kterou bez toho znáte. Malý psal do Pout-

níka listy z Prahy a o Praze; tam podal satyrický

referát o Hálkových písních, jaký ovšem nebyl v po-

ádku ; sedli poade na nm, a tu on si též jednou

vyjel — a pišlo mu zrovna vhod, že všade Hálkovy

písn tak velebili. Veerní písn jsou velmi pkné,
mnohé z nich krásné ; chyba se mi ale jedna hlavn
tam zdá pevládati : vezmte je do ruky a spoítejte

tam písn ty, v kterých on sám o svých písních

zpívá ; nech íká kdo chce co chce : je to pece jen

trochu arrogantní, vn jenom o svých vlastních

zpvích mluvit
; já toho aspo ješt u žádného bás-

níka v 50 básnikách v tak hojné míe nenalezl. Po

tom ta básnika, v které praví : „Když zpíval, že sám

Bh Otec ustal ve svých tvrích plánech, a že se
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mu zdá, že i plakal" : dovolte mi, to je pece trochu

píliš smlé! — Malý psal píliš satyricky o Veer-

ních písních, a hned na to nadali v Humoristických

listech a pozdji v Obrazech života netoliko jemu,

ale i Poutníku od Otavy. Vtipy ty, upímn eeno,
nebyly píliš fainové, nkomu hovad vynadat, není

kunšt; jediný dobrý vtip, který udlali, byl ten,

když ekli že písecký Poutník je „poutník k Otav"",

Pece ale chybují, že chtjí zkaziti venkovský lístek,

který nenese ani nejmenšího užitku, který má nej-

lepší vli a také znan se lepší; je teprv druhý

rok a mže se o nm smle íci, že uinil zname-

nitý pokrok. I když jej nechají podle sebe existovati

:

on jistotn pražským listm neuškodí. — Janota ani

za to nemohl takka, že o Hálkových písních byl

podán takový referát, ani s tím nebyl srozumn: le
tolik velmi dobe uznával, že není teba dlat tak

nesmírných hluk a tak neskromného zvelebování

svazeku písní. Já to nahlédl celé, znám pomry
obou stran, ponvadž jsem v Písku byl, a musím
íci, že ob strany nejednají právn.

V Písku jsem byl o vánocích; bavil jsem se tam

velmi dobe, taky u Havelk jsem nkolikrát byl

a mnoho jsme si pohovoiH o Vás; takka jsem se

v Písku rozmazlil, takže mi po svátcích nechtl bud-
jovický kvartýr nikterak chutnat, a tím více mn mrzel,

jelikož pro ten až hloup dlouhý masopust dlouho

nepijdou velkonoce, a já bych se rád zas trochu

proskákal, zvlášt an letošní rok je saframentsky

zlý, musím neustále studovat — no, však ale 17

msíc ješt a je všemu konec I Kýž by to už bylo

!
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Dozvdl jsem se z Beznice, že Hanuš je v Praze

:

dnes práv tam se žení kamarád Kulich ; chtl jsem

jeti na svatbu, nedostal jsem ale dovolení, co mn
nemálo dopalovalo.

Kterak se poád máte, milostpaní? Co nového te
píšete? Což v té bibliothece román nebude jakživo

už nic od Vás? Jak se vynacházejí všichni Vaši?

Nejuctivji se porouím panu komissai a pozdravuji

Dorliku a Jarouška. Což píše Karel z Nmec? Ne-

pijde se podívat do Prahy? Kterak se mu tam vede?

Což dlají moji staí kamarádi Janda, Štrauch,

Kolá? O žádném pranic neslýchám a rád bych pece
asem se nco dozvdl. Ze jsou ješt živi, to po-

znávám z jednotlivých okolností, jako: Janda má
2 básn v dnes pišlých Obrazech života, na nichž

je nyní ponejprv vytištno „spolupracovnictvím Jana

Nerudy" ; od Koláe je nco v Škole a životu, Štrauch

podává v Pražských novinách peklad: Seménko^®
— to jsou mé vdomosti o nich.

Tisk mého Puškina pokrauje pomalu, ponvadž
má Vetterl mnoho práce pro krajský úad. Bude se

ale k velikonocm vydávati.

Prosím Vás, pište mi zase jedenkrát, a nemusím

já ješt po tetí Vás upomínat. Bute hodn zdráva

a spokojena. To Vám srden peje

8,/2. 1859. Vašek.

' Viz lánek M. Gebauerové v Lumíru 1913, s. 122.
* Škrtnuto: Polomrtev v hloubi, Mrtev v erné hloubi.
' Jasný msíc doubek miloval — A nad ním se slitoval.
* Škrtnuto: miliardy.
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* škrtnuto: ston a plá.
^ Škrtnuto: brojí, zuí.
^ Manželka alouníka, horlivá tenáka, vlastenka, všíma-

jící si bh veejných, hovorná, dobrosrdená, úinlivá,
B. Nmcovou takoka zbožující. (J. Lelek, Sborník 333.)

^ Alex. Fed. Hilferding (1831—1872), vysoce nadaný sla-

vista a publicista ruský.
" Michal Fedorovi Rajevskij (1811—84), knz a spisov.

ruský; žil ve Vídni, zabýval se slovanskou otázkou.
^^ Dr. Ant. Štrobach, právník, známý eský pedák (1814

až 1856).
" Jan Slav. Knedlhans-Liblinský, (1823—1889) red. a spis.

(Kab.)
*^ Tento odstavec je psán azbukou. Štulc slíbil Bendlovi,

že mu zaplatí místo v dostavníku a pak ho nechal na ho-
likách.

" Josef Nmec.
** Antonín Tille, kandidát profesury z Beznice, pozdji

zemský školní inspektor.
''^ Páter Štulc.
" Tak nazýval Bendi žertem Doru.
" Služka.
" Pes.
'' Kovolitec, pítel Nmcové.
^^ Dopis tento, jakož i . 5. penechal mi prof. V. Tille;

Antonín Tille, o nmž v dopisech dje se zmínka, byl jeho
otcem. Tištn je zde po prvé v celém rozsahu, pokud je za-

chován. Úryvek z nho uveejnil prof. Tille v životopise.
^* t. j. gratulace k svátku sv. Barbory 4. prosince (V. Tille).
^^ Tato vta psána jest azbukou.
^^ Ti slova psána azbukou.
** Další ti vty až k slovm „vroucnosti své duše"

otištny již v životopise.
^* ást další až po „co jsem já pro zkusila" rovnž je

v životopise otištna.
"<» Bendlova bývalá láska.
" Azbukou.
^^ Chystaný román „Žena z lidu", jehož hrdinkou mla

být pí Slenkertová.
^° Lambla.
^^ Dv vty bylo nutno vynechati.
^* J. V. Fric. Toto místo až po slova „co v nm bylo"

cituje Albert Pražák ve své stati ve Sborníku dle rukopisu.
'^ Ferda Náprstek.
'^ asopis, jejž tehdy redigoval V. Štulc. V. V.
3* Od Wolfganga Miillera r. 1866.
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" v Shakespearov dramat „Cymbelin"; peklad dra
J. ejky. Citovaná slova jsou Posthumova, nikoli Cymbeli-
nova. Str. 41. V. V.

'° Román, jehož ústední osobou mla býti pí. Šlenkrtová,
nevyšel.

^' Ferda Náprstek.
^^ azbukou.
^' Vychovatel u hrabnky Kounicové. V. V.
*" Odstavec psán azbukou.
^* Další ást dopisu tištna je vbec po prvé.
" Zde poznámka na konci stránky, oddlená arou:

Prosím Vás, spalte všechny ty listy, v nichž je všelicos,

co není pro každého, jako tento ; nyní tloustnete, mohl by
Vás šlak trefit, a co by potom íkali Vašim korespondencím.

" Ant. Tille.
** Tragedie J. V. Frice.
** Bendi vydával v Jiín humoristický asopis Rachejtle.
*** Prof. Bohdan Stank. (M. Gebauerová.) Nebyl píbuzný

Dra V. Staka.
*'' Jurenka.
^' Napsáno azbukou.
*" p^b, jeho pes — poznámka Bendlova.
'" Šumavského.
*' Vycházely v Praze redakcí Ohéralovou. V. V.
'^ Nmcová, Bendi a medik Hanuš Jurenka. V. V.
" Povídka „Dobrý lovk", jejímž hrdinou je „pantáta

Hájek", vyšla r. 1858.
''* „Pohorská vesnice" vyšla již roku 1856.
^* Riegrv slovník poal vycházeti následujícího roku.
*" Žofie vdala se za Dra Podlipského brzy po tom téhož

roku.
'^ Nmecká spisovatelka, jež na konci života vstoupila do

kláštera
" Hbitovní kvítí V. V.
" Polského spisovatele Alex. Szadlera: Seménko. V. V.
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IX

KAREL NMEC

ADELA PANKELOVA





Karel, druhorozený syn Nmcové, narodil se v Litomyšli

r. 1839. Studoval 2 tídy nižší reálky v Praze, pak stal se

zahradnickým unm ve Spoleenské zahrad, jejímž správ-

cem byl píznivec rodiny Josef Fiala. V lét r. 1855 dostal za

vyuenou. 24. dubna 1856 odebral se do Zahán v Pruském
Slezsku, aby se zdokonalil v zahradnictví ve vévodském parku.

Kateina Zaháská, „paní knžna" z „Babiky", byla tenkráte

již mrtva. V Zahání sídlela její sestra a v jejích službách

žila dotud matka Nmcové Terezie. U ní Karel se stravoval.

Hochovi vedlo se zde dosti krušn, by i z domova byl

nouzi zvyklý — nežili Panklovi nijak v pomrech stkvlých.

Korespondence Nmcové s Karlem je skoro úpln zacho-

vána. Svdí o vroucím vzájemném pomru matky a dtí
pes to, že Karel matce psobil asto zármutek a úzkost

tím, že dlouho nepsal. Posílala mu proto káravé dopisy,

jejichž výtky stupují se leckdy v bolestné rozhoení.
Karel byl inteligentní, jemný hoch, jeho dopisy oplývají

vášnivou nhou k matce — ale byl lehkovážný a tkavý.

Dopisy matiny svdí nejen o ryzím mateském citu,

nýbrž i o dokonalém výchovném nadání Nmcové. Jak

taktn na p. hledí pipoutati mysl a srdce pohlavn do-

spvšího a vzntlivého syna k jemné dívce, dcei profesora

Hanuše, aby jeho obrazotvornost mla k emu se upnouti,

netkala bez cíle od ideálu k ideálu. Ale sedmnáctiletý Karel

zamiloval se chlapeckou vášní do své tety Adely, o tyi
léta starší. Láskou k této jemné a krásné dívce, která mu
asi pipomínala matku a která svým soucitem a šetrností

váše jeho ješt stupovala, byl tak omámen, že matce
nepsal po celý rok 1857 ; teprve v prosinci jí píše k svátku.

Adely nikdy nepestal vzpomínat — i v pozdních mužných
letech jeho tváí kmitl se vždy výraz nhy, kdykoli se o ní

zmioval.

Po dvouletém pobytu v Zaháni pijal Karel místo v krá-

lovské zahrad v Sanssouci u Postupim. Teprve v íjnu 1859

vrátil se opt do Prahy. Stal se znamenitým pomologem
a byl profesorem na vyšší hospodáské škole v Táboe.
Zemel r. 1901 jako editel pomologického ústavu v Trojí.
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Byl muž ryzí povahy, velmi svérázný ; žactvo ho zbožovalo,
j

R. 1915 postavili mu bývali žáci jeho na Vyšehrad pomník, i

Rodina Pankelova v Zaháni arci úpln se ponmila. ,

Nmcová velmi trpce nesla tuto lhostejnost svých píbuz- '

ných. Nejspíše ješt lnula k ní Adela; dopis, jejž pinášíme

(2.) — jediný, který je zachován — je svdectvím jemné, i

soucitné, ušlechtilé duše. (Zachovány: tyi dopisy Nm-
cové Adele, matce dva, Karlovi ticet osm, Karel matce

ticet tyi.)

Protože v dopisech dje se zmínka o sourozencích Bo-

ženy Nmcové, uvádím o nich nkolik dat

Pankelovi mli celkem tináct dtí. Z nich dosplého
vku dosáhlo pouze sedm: Barbora nar. 1820, Jan 1821,

Josef 1824, Marie 1830, Adela 1835, Gustav 1837 a Otto 1840.

Roku 1856, kdy Karel pibyl do Zahán, byly ti poslední

ješt nezaopateny; Jan byl nezvstný od války rakousko-

italské, Marie byla provdána za knížecího hofmistra Jacques

Micheneta, rodem Francouze. Adela mla ped svatbou, k níž

však nedošlo; vdala se mnohem pozdji za obchodníka

Peina v Berlín. Druhý satek, v njž vešla, byl prý velmi

šastný. R. 1888 byla ješt na živu — dje se o ní zmínka .

v závti Mariin*. '

Nejnovji dostalo se mi zpráv o Gustavovi od nejmladší

dcery jeho pí. Hedviky Pabstové, roz. Pankelové, ze Saar-
;

briicken, která se pihlásila spisovateli Karlu Šípkoví, zv- '

dvši o novém provedení Kovaovicova „Starého Blidla"

koncem r. 1916. Gustav byl velmi jemný, ušlechtilý, um-
i

lecky nadaný lovk, pro Nmcovou ml prý z celé rodiny
\

nejvíce pochopení. Památku její i rodinnou tradici ve své i

rodin živ uchoval. Chtl se státi pvodn duchovním,
i

ale teta Božena prý ho prudce od toho zrazovala, proto ;

vstoupil do pruského vojska, aby matce ušetil výloh; žil
\

potom v Poznani a zemel r. 1884. Z osmi jeho dtí šest I

jich dosud je na živu. Nejmladší syn, Paul Pankel, zahynul za
|

svtové války. Pravnuk „Babiin" padl v bitv u Servonu
\

proti Francouzm, zanechav po sob dv dvátka.
I

Z téhož pramene dovdl jsem se, že také potomci Josefa, i
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který onou dobou žil poblíže Zahán, v hojném rozvtvení

žijí po Nmecku i v Rakousich, že dále Otto zanikl v Americe.

1. Nmcová Karlovi do Prahy.

V Sliai 11. záí 1855.

Milý Karle! Táta mi psal, žes už v Tvém novém

míst, žes ale prázdnin použít nemohl, ponvadž t
pán potebuje. Já si to také myslila, že to nebude

moci být ; což bys také byl jediným neb dvma dny

získal? — Trochu penz vydal a nic za to, lépe

když si budeš peníze stádat na vtší cestu, kde

nco uvidíš a vyzískáš pro svoje umní. —
Jak se ti tedy líbí v novém míst? — Možná, že

ti bude s poátku trochu krušno, všelicos že ti bude

za tžko picházet, ale pomysli si vždy : Není to na

vky; njak to petrpím, je tisíce chasník, jimž se

vede h. — Co nyní zkusíš, to vše ti bude nkdy
k dobrému, v mi, takový lovk ani se poznat

nemže, kdo nezakusil i zlé, — teprv když i v tom

setrváš, budeš za nco stát. — A tak zle tam ne-

bude — když na tvé hlav víc leží, máš i více po-

chvaly, když vše k spokojenosti vykonáš, a kdybys

na nic nedbal, musíš na to pomyslit, že nejsi více

uedník, a první krok k samostatnosti žes uinil;

nejsi již dít, kráíš do let mládeneckých, musíš

tedy také odkládat návyky, které se dtem odpustí,

ale mládence nehodné jsou, a kdyby ti zstaly, na

vky nešastného t inily. Chop se každé práce

s chuti, nebo nechutí vše si stížíš, a nepopus, až

ji vykonáš, a u muže je vrtkavost a nestálost hnusná,
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to 8i pamatuj. Muž musí být jako skála, ne jako

ttina, kterou každý vtík pohybne. — Bu vlídný

ke každému, a je to kdokoli, tak získáš si lásku

lidi; tys chudobný a nevíš, kdo ti mže být kdy

dobrý, mnohdy i velkým malinký pomohl — taková

planá hrdost je ošklivá, která se na nic nezakládá
— a kdybys i byl uený, bohatý, nekrášlila by t
hrdost, urputnost t ošklivila. Drž istotn svoje tlo

i šat, ale tu hloupou marnivost si nepivykej, která

mnohdy ke zlému t zavedla, a ne-li to, u každého

rozumného lovka smšným t inila. Pivykej ne-

pohodlí, otuž se, i by nemuselo být, nebo budeš

muset ve svt mnohých nepohodlí snášet, budeš-li

chtít svt vidt, a tudy nebude ti pak nic za tžko
picházet; až budeš svým pánem nkdy a budeš

k tomu mít, pak si budeš moci mnohé pohodlí i roz-

koš dovolit. Radji když budeš mít krejcar zbytený,

sdl ho s chudším bratrem; pomysli, co staticíc

lidi na svt, kteí o hladu vstávají i léhají, hladem

umírají, a zajde ti chu na mlsky. Ovšem, že mali-

kostí nepomžeš mnoho, ale vykonal jsi svoji po-

vinnost bratra k bratru, pispl jsi tím, ím pispt
jsi mohl, a kdyby každý tak myslel, nemuselo by,

milý hochu, být zle. — Nemysli nikdy na daremné

vci, které mysl tvoji rozdráždí a od práce tvojí t
lákají, mysli jen na to, co ti potebno, na svoje

umní, a hle jen co možná rychle ku pedu bys

kráel, aby z tebe byl poádný lovk, abys sám

sob zadost uinil i povinnosti, kterou jsi dlužen

svému národu; nyní máš již rozum z toho, že nejsi

na svt proto, abys jen jedl, pil a spal jako zvíe.
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A pomysli, jakou radost nám udláš, když z tebe

bude poádný lovk, k prospchu lidstva, a jakou

žalost bys nám udlal, kdybys stal se darebným lo-

vkem, niemou, k obtíži každého lovka, aneb

kdybys jen žil, abys žil. Tys mi slíbil, když jsem

pro Hynka želela, že budeš hodným, jako Hynek
byl, abych neželela, — já t, Karle, ješt na tvj

slib nepamatovala, nyní ale, synku, ti ho pipomínám.

Posud želím v nm svého nejhodnjšího syna, který

by mi asem byl nejvrnjším pítelem býval, posud

myslím, že s ním nejkrásnjší moje nadje umely;
kdy, Karle, asi budu moci upustit od svého mínní,

kdy budu moci tu nadji v tob mít? — Vid, že

mne poslechneš, že budeš pamatovat na svoje slova,

a hodným, poádným hochem budeš, a lehkomyslnost

svoji víc a více odkládat budeš? — Ui to nyní

sob k spasení a mn k radosti — až pijdeš více

k rozumu, poznáš lépe vyšší svoje povinnosti. Ne-

slibuj mi nic, ale dokaž skutkem, že máš matinu
prosbu v pamti.

Co tam prozatím potebuješ, popros tátu nebo

Marii, aby se ti dalo; dále až budem moci, to víš,

že vždy udláme, co jsme vždy pro vás dlali. Za-

chovej si zdraví, nejez, co ti pod ruku pijde, máš
dost zkušenosti, jak zlá je choroba, a co bys sám
tím ztratil a jakých starostí nám udlal. Co zde

dlám a jak se mi vede, dovíš se z tátova listu . .

.

[utrženo] ... hradník, jak by ten . . . kvtin je tu

ale krásných ... na, ty ani jsem v Praze ješt . . .

ký ke, krásn kvetoucí Mart . . ., vadž má semeno

formu rýpal ... ale je krásná, také jen jedno . . .
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krásný šavel. Také Oleandr, bíle kvetoucí, ale kvt
jako jasmín formován, a rozlinýcti krásných fuksií,

jakých ani vy nemli jste v zahrad. Lysopodium
roste tu venku a je krásné, a vy to máte v skle-

níkách a teplém dom ; dnes v nocí ale tuším pece
zmrzlo, nebo byl hrozný mráz. Až pijdeš k Hlav-

sovm a Kuákovm, pozdravuj srden. Nuž bu
s bohem, hle, abys dlal est sob i panu Fialoví,

ale ostatní odlož na vrchní poliku. Piš mí také,

až budeš mít trochu kdy. — Líbám t vroucn a

doufám, že budeš na mojí prosbu pamatovat. Tvá

upímná
matka.

2. Adela Nmcové.^

(Zahá 7. kvtna 1856.)

Milá Bety I Svým dopisem jsi nás vskutku pole-

kala a nám zármutek zpsobila. Velmi ráda ti vím,
milá dobrá duše, že máš mnoho zármutku a starosti

;

ale bu klidná, Karel sem dobe a šastn pibyl,

také ti hned psal a poslal ti peníze, jak ti sám píše.

Ujišuji t, milá dobrá Bety, že tvj zármutek cítím,

pes to že té zkušenosti ješt nemám. Vždy mám
také bratry, z nichž Otto nám zpsobuje nejvjší

starost. Karla mám velmi ráda, tak ráda, jako svého

bratra ; ubezpeují t, že na všechny jeho vcí jist

dohlédnu a že je v poádku budu udržovati. Prádlo

dostane od nás. Také cítí ke mn ze všech našich,

nehled k matce, nejvtší píchylnost; nejsem-lí tu,

je mu teskno, a tak jej béru vždy s sebou, když má
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as; tu pak hovoíme stále jen o tob a pi tom

také zapláeme. Ach, milá dušinko, mnoho, velmi

mnoho mohla bych ti psáti, ale dnes mn chybí as.

Ale píšt ti své srdce otevru, vi Marii nejsem

s to, protože ta neví, co je zármutek a starost, ne-

zkusila ješt zármutku jako já, pes to, že jsem

ješt tak mladá. Pozdravuj všechny, Doe srden
dkuji a uschovám jí všechny staré vci, aby je

mla.

Tebe pozdravuji tisíckrát a zstávám jako vždycky

tvá tebe milující

Pozdravuj svého muže! sestra Adela.

3. Nmcová Karlovi do Zahán.

18"/356 odpoledne zaato — IS^VsSB na poštu odesláno.

Milý Karle! Ped chvílí obdržela jsem tvj list

i s penzi, na který jsem už s nedokavostí ekala.

— Myslela jsem si ale už, že ty budeš ekat na

ten ztracený list, až ho dostaneš, což se i stalo. —
Lito je mi, že nás to tolik stálo, ale a ti to Marie

vynahradí, když je na tom vina. — Tším se z toho

tak, že ti to ani vypovdít nemohu, že se cítíš

dosti spokojen a že se ti tam líbí — a že nyní na-

hlížíš a zpomínáš na moje napomínání. — Ano,

milý hochu — cizina t pivedla k náhledu, ona

t ale také pouí a rozum ti zbystí — a bez té

zkušenosti byl bys pece jen jednostranný, tu školu

prodlat musíš. — Jen pozoruj lidi okolo sebe, sám

pak jim nedávej nahlížet do svého nitra, le bys
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seznal duši dobrou, upímnou a stálou — tu pak

také zase i upímn miluj. Jen se s nikým neza-

hazuj, bu zdvoilý, skromný, ale nade všecko važ

si sám sebe a vnitní vdomi a t vždy povznáší

nad sprostotu, všednost; a váše, chce-li t pod-

manit, hle pemoci duchem — a nedopus, aby t
do bláta vtáhla. — Každý lovk má njakou chybu

a njakou zvláštnost, musíš se tedy uit je snášet —
aby i s tebou lidé strpení mli — a bu vždy še-

trným ke každému, to ti získá i uznalost lidí. —
S Oskarem myslím, že spolky mít nebudeš, aniž

mžeš mít ; ale stra se jich také, on se k tob ne-

hodí. — Vbec jsem ráda, že jsi více s našimi po-

spol. — Babika je dobrá, to máš pravdu, a na její

nkteré zvláštnosti se nesmí ohlížet, ty jsou jako

stín proti jejím dobrým vlastnostem, a to je vždy

dobe u lovka, když je toho dobrého víc než zlého.

— Tak to bude i u strýce ^ i u Marie ; on je divný

— asi jako táta, má své zlé stránky — v srdci ale

pece dobrý. — Je to ošklivá povaha ta prchlá,

vrtkavá, ale lovk musí mít strpení s takovými,

vždy oni sami dost zkusí tím. — To je ta nejvtší

tíže, to nejvtší neštstí, když lovk není pánem
svých vášní, jakékoli, a je to urputnost, hnv,
prchlivost, lenost, pití neb jiné obžerství, neb vilnost,

to spoutá víc než etz otroka na galejích piko-

vaného, víc ho trýzní, než muírna by to dokázala.—
Kdož mže lovku ublížit tak, aby klesl, kdo nad

ním zvítzit, když je sám sebou urovnalý, když se

na svt dívá okem svobodného, nepedpojatého lo-

vka, když láska k bohu a lidem v srdci jeho ve,



kdož ho mže ukovat, zniit. — Nikdo a nic ! V bíd,

v okovech, na hranici je svoboden, duch se nedá

poutat, a isté jeho vdomí i na hranici katanm
se vysmje! Proto musíme mít s lidmi, kteí mají

nešastnou povahu, slitování, nebo oni pi vší zlob

mívají obyejn pkné stránky — ale s lovkem
tupým, hloupým, zlomyslným, s tím nic nemít. —
S hloupostí se nepouští ani pánbh do boje, tm
se vyhni vždy, dokonce jestli se s hloupostí i zloba

spolí, to jsou nejhorší potvory lovcké. —
Líbí se mi, že jste s babikou a Aidou tak dobe.

— Aida * je dobré stvoení, až píliš dobrá pro svt,

jaký je. — A koho si vezme, pece Beyra ?— Snad

mi to bude psát. — Gustav* je tichý hoch a pilný

— Otto je také drak, ale babika nemla ho dávat

na emeslo, ale ihned k vojsku, on je zrozen za

vojáka — a byl by snad pi tom k štstí pišel

— Josefa* lituju — ten ti bu píkladem, jak si

mladý lovk bláhovým zamilováním a nezkrocenou

vášní svt zkazí. Co nyní z nho — kdyby ho i touha

do svta vedla — už je po všem! — Starost má
s tolika dtmi a ženu churavou I

— A dti, kdo ví,

jestli zdrávy, ponvadž ona má skrofle, a ty se rády

i na dti ddí! — I Marie není zlá, jen prchlá a

divná, což se ovšem k Jacqovi špatn hodí. — Lituju

jí velmi — zkazila si také svt. Málo mi ale píšeš

o tom, kterak je s tvou prací pan Teichert^ spo-

kojen, a jestli ve všem mžeš jeho požadavkm za

dost uinit? — Paní knžn se nediv, za jedno je

to vévodkyn — za druhé je churavá — má srdení

neduh — a pi tom nesnese ani veliké teplo, ani
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silnou vni, ani nápoje, zkrátka nic, co nervy dráždí.

— Milý hochu — ta pi vší své nádhee a bohatství

pece šastna není — ani zdráva, — a ten neduh

je zlý, ona mže být jednou v okamžení mrtva, ve

smíchu a pi vší zdravosti mže se jí srdce zalítl

— Vidíš, každý nco má — a ty, chudý zahrad-

nický pomocníku, nemáš tvé paní vévodkyni eho
závidt, v mil

,

[Další ást na devíti tiskových stranách. O Bendlov
jizd do Strakonic. Plán jeti do Poíí nad Sázavou k prof.

Bohdanu Stakovi. O podpoe hrabnky Kounicové. Lite-

rární zprávy. Pála by si, aby matka pijela do Prahy.

Dává Karlovi rady, vyizuje pozdravy známých a pipojuje

koncept dkovného dopisu panu Fialoví.]

4. Karel matce.

Drahá Mámo I
^ Je nedle odpoledne — jsem sa-

moten, což je mn práv vhod. Byl jsem spokojen

a šasten, neb jsem se tšil tou myšlenkou, že jsi

již dávno venku, že již dávno venku užíváš zdra-

vého povtí, že se zotavuješ, a vidl jsem T ve-

selou a spokojenjší. Až mn vera ten nešastný

list
'' moje myšlenky v nivec obrátil. Bylo mn velmi

smutno — tu jsem teprve poznal, že jsem samoten
— že nemám nikoho, kdo by se mnou mj bol

sdílel, s kým bych se vyplakal — samoten — bez

pítele. Vím, že zasloužím kapitolu, a protož se ne-

chci niím omlouvat. Nikdo neví, že jsi mi psala,

neb s holým pozdravením je nemohu odbýt, a jin-

šího jim nemohu — nechci íci.
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Sdílím s Tebou, má drahá Mámo, Tvj bol a ne-

vím, co bych za to dal, kdybych Ti moh' pomoci.

Ale v tom pádu jsem slabý, nemám niehož —
krom slz. — Ubohý Otec! — Jak ho asi zlobí ta

hanebná nespravedlnost.^ Je to náramná pakáž. —
Ubohý p. Havlíek — kdo se takového konce nadál,

ta holota to pec tak daleko pivedla. Ale nešt, nic

netrvá na svt vn, dnes mn, zejtra tob. Ztra-

tili jsme mnoho v naší literatue, moh' mnoho ješt

prospívat. Je to smutné pomyšlení — tak jde jeden

za druhým — pichází mi to tak, jako na podzim;

tu kloní též jedna bylinka za druhou svou hlaviku
— až konen naposled zstanou na prázdných lu-

kách než naháky. Avšak i pod snhem eká množ-

ství snženek, voloek a emeice na píhodný as,

a jakmile pijde, vyskoí tak jako dítko z rána z lžka
svého a svolávají i jiných. Tu se probudí podléska

i lýkovec ze svého zimního spánku, a tento se v brzce

obsype svým ozdobným kvtem. Pijde skivánek,

který byl nepoznal zimy, a budí usnulé, a bylinky,

slyšíce nad sebou klokotání slavíka a volání žežulky,

rychle se vzpamatujou, táhnou své šávy a všemožn
pracujou, by se opt stkvly co hvzdiky na nebi,

by na se obracely zrak pocestného, by i pro n
milá dva pišla a vpletla je do vnce . . . atd. . .

.

Není to sentimentální ? ! Bývá mi nkdy velmi smutno
— vzpomínám na Vás, na Tebe, vbec na milé mi

duše. Zdaž se Tátovi zachmuí elo nkdy skrze

mne?! Kdyby toho bylo, vyrovnej je zas, vymluv

mu to, aby byl bez starosti — oba butež bez sta-

rosti, nezapomnl jsem vašich napomínání a chovám
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se dle nich. Pi louení jsem vidl, že m má i Táta

rád, vždy plakal. Stáli jste ješt na brán, Vy jste

mne nevidli — posledn jsem Vás v duchu obejmul

srdce se mn svíralo bolestí. Toužím po tom opt,

arž Vás budu moci na prsa pitisknout, a nechci se

déle toho odstraovat. Snad v únoru se shledáme.

Jak víš, dojde mn pas a pochybuju, aby mn ho

prodloužih, a ani tady nemíním déle ostat, neb to

schází než bezen do roka. Píšeš: jestli se naše

plány podaí atd. a o Americe — jak Mámo? Ty

která jsi proti tomu díve horlila. Ty bys chtla jít

do Ameriky? — Odpus, ale zajisté jsi zapomnla

na obtížnost cesty, a konen kdyby i — tedy za

ty peníze, co by pouze ta nejistá cesta stála, bys

nedostala outoišt v naší vlasti ? Uhry jsou dle mého

myšlení Amerika pro Rakousko (které ovšem nemže
tu vc jist usoudit). Ale pomysli, Ty, naše slabá,

nezdravá Matka — a na lod, to není možná, to jsou

jen myšlenky. Snad to prozetelnost do té doby pec
njak srovná. — Te se blíží zas ta zatrapená zima

a dti budou potebovat šat. Trápí m to, že i Ty

v tom musíš nouzi trpt, a budu hledt, aby ti naši

nco poslali. Bylo nco pipraveno, když mla knžna
odjet, ale pokazilo se to, a vci se vzaly nazpátek,

a co bylo starší, rozdalo se. Píšeš, Mámo, že Jarouš

potebuje kalhoty?! Dlá mi to velkou radost, když

Ti budu moci tu starost uspoit; pošlu mu totiž

svoje erné na nedli, co's mn koupila. Já si nechám

udlat nové kalhoty a vestu místo toho, tedy nepo-

tebuju dvoje erné. A v píštím psaní mn pošli

míru na boty (prosím T o to, udlej tol), nechám
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mu je zde udlat ; holínky dostanu od babiky, a ne-

bude m to mnoho stát. Udlá je pkn — na ne-

dli, a pak mu je pošlu s vcmi, nezapome. I Do-

rince bych rád nco koupil, bud filcový klobouk

(jestU není tuze drahý), nebo rukaviky, nebo na

jupku, piš mn, co nejvíc potebuje. Mám zde pro

Vás trochu strakatého mejdla na ruce, je zde mno-

hem lacinjší, a pro Jarouška dva sešitky vzork,

budou se mu líbit. Poslal bych si pi té píležitosti

též pár knih dom, které by mn byly jednou ob-

tížné. Má bibliothéka se ti bude líbit. ekneš, Mámo,

jist, že umím než slibovat nebo že to potebuju

pro sebe — ne, proto dobe (neitelné) — ano, ped
parma nedlma jsem trochu uváz', poteboval jsem

totiž mnoho bot a nechtl jsem zstat dlužen ; ale

te je zas dobe. Mám týdn 2^/2 tolar — IV2 spo-

tebuju pro sebe — 1 tol. mn tedy zbude na šaty,

když je toho poteba (msín 11 tolar, pouze v únoru

10. — 1 Th=l fl 45 = 17 fl). Pro svoje vyražení

nevydám ani silbergroš nkdy ; v tom jsem ted velký

skrblík. Rád poheším všecka vyražení a spíš ty pe-

níze obtuju na knihy. Se samolibostí na n pohlí-

žím, když sedím u svého stolku; to je moje vyra-

žení, moje zábava. Mohu aspo íci, to je mj ma-

jetek, na ty jsem si vydlal — a mohu tím i jiným

k vzdlání a k zábav posloužit. Pedešlý týden

jsem si pines' Andersens „Bilderbuch ohne Bilder"

— je to nžná knížeka — vypravuje totiž msíc

Anders(enovi) svoje cesty po svt. Mám nejvíce pí-

rodovdecké knihy, mezi jinými je pkná „Julius

Gerard, Der Lowenjáger". Jsou popsány honby na
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lva v Africe a jeho Lebensart — je v tom též ten

lov, co Hynek pekládal do Klasu. Je mi tím milejší.

Též zahradní noviny „Garten Magacin" — msín
jeden heft tyi groše, s dvma barvotisky — ten

formát, co Obzor. Tedy nechceš nebo nemžeš ani

na krátký cas na venek? Hle, Mámo, aby to možné

bylo, je Ti toho zajisté velmi poteba
;
jen se, prosím

T, šeti, nesmíš na to zapomínat. Zdaliž je i táta

zdráv? ekni mu, že mu pošlu cigára, že jsou tu

výborná. Já nekouím. Co myslíš. Mámo, na ten pád

sem ani nepijedeš ? — A já se na to tak tšil. Ach,

bože, nic se mn nechce podait, nemám zde žádnou

radost. Knžna je opt zde a mnoho hostí s ní. Má
sem pijet král na honbu, mli bychom teprv co

dlat, máme tak dost práce. Starý hrab churavi a

nebude více dlouho živ, doktor mínil, snad ten msíc,

ten podzim že ho sklátí. Tedy má Táta pijít do

Bydžova, je mi to vše novinkou.

4./7.^ Mezi tím, co Ti to psaní dopisuju, je to 4.

ráno — panuje na zámku velký zmatek ; starý hrab
Schulenburg umel. *^ Máme zde ted velmi nepoho-

dlný as, poád prší; z rána bývá denn mha. Pro

tu píinu je zde nezdravo, panuje tu zimnice. Já

jsem se již pes šest nedl nekoupal, nebo je Bobra

na všech místech vymletá a velká ; ale proto se pec
cítím dosti zdráv. Naši jsou též zdrávi. Babika má
te mnoho starostí s Ottou a s Gustavem po smrti

hrabte ; kdož ví, jestli jí te co dají. Otta taky kaž-

dou chvíli o nco píše a babika, teba s poátku
hubovala, pec hledí, aby to moh' dostat. Marinka

ani strejek nebyli v lázních; on tam nechtl jet,
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ponvadž tam byla knžna, že prý by neml pokoj.

— Nyní poslyš: Marinka má doktora, který ji ku-

ríruje, jistý Behrel, je, jak slyším, šikovný. Ten je

pozván do Vídn (což snad budete též vdt, že jim

dává císa bál) ku konci toho msíce a pojede skrze

Prahu. I domluvil se Marince, že slyšel, že má v Praze

sestru, a že by ho to velmi tšilo, kdyby ji moh' po-

znat, Marinka mu ze zdvoilosti hned též ekla, že

ano a že T to bude zajisté velmi tšit
;
pi té pí-

ležitosti že mu budeš moci ukázat znamenitosti

Prahy, což prý mu bude velmi vítané. Ale nevím,

jestli Ti to práv pijde vhod. Pro tu píinu jsem

hned Marince ek', že nevím, jestli nebudeš venku,

a též proto, ponvadž se mne tázala, zdali to je

pec u nás poádné a isté?! — že pijde doktor

zas nazpátek a že bude o tom hned e. Já jí ekl
hned svoje mínní, totiž za jedno že ví, jak to u nás

vyhlíží, a za druhé, že k vli té návštv si zajisté

nebudeš kupovat lepší nábytek, kdybys i mohla.

A neisto že u nás nikdy nebylo a též nebude. Piš

mi tedy svoje mínní ; kdyby k nám ml jít, myslím,

že by mn vzal malý paklíek s sebou. Nyní tedy

opt o tch vcech, nevím, jak bych to sám zmdil.

A se Táta vyptá, jak by to bylo po železnici —
ale pochybuju, nebo by to stálo mnoho penz. Spíš,

když bys psala panu kmotrovi do Liberce mou adressu,

a on aby mn napsal do psaní pouze adr. do Ži-

tavy, a kdy tam pojede. Na ten zpsob by to bylo

nejlepší. Piš mn, co by bylo lepší, kysnu nebo balík.

Odpovz mn hned na mé psaní, a jestli budeš míti

práv as, tedy mn piš vše — mnoho. Já zde
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mám též nedopsané psaní na Vás i na p. Fialu

i na Pilce/^ ale mám málo asu. Tu (smazáno) chvíli

tam — a tak veer ujde jako nic, a když u nás

spolenost, to dok — (smazáno) — a v jiný as ne-

mohu nic dlat. Gustav má též prázdniny, ješt musí

být dv léta na gymnasium, pak mže teprve pijít

do theologie do Vratislavi. Je to dobrý hoch — U-

toval nás velmi — ten jedin ví, co jsi mi psala.

Máš mu psát — chtl te lístek s sebou poslat, ale

musel se uit báseh k jedné veselce ; tšil se též na

Tebe, nebo by T prý velmi rád zas vidl. Dostal

jsem od nho nedávno velmi pkný obraz kreslený.

Tedy co Vy všichni dláte ? 1 Zdali tam ješt bydlíte ?

Co dlá Dorinka ? I Pjde pec slavné pamti p. Fa-

bián oka ^^ o Václave do kláštera? Co dlá Pile,

co dlá jeho láska ? ! Pozdravuj ho mnohokrát, Ben-

dla též ; Pilcovi že budu co nejdív psát. I p. Fialu

ješt na pár dní odbu pouze pozdravením. Co dlá
moje ržika z Lipové ulice ?^^ Musí z ní být krásná

panna. (Ten obrázek se mi zaryl hluboko do srdce,

posud jsem nenalezl tak prosté, milé dve.) Vyi
jí ode mne srdený (dle p. Šafaíka srdené) pozdra-

vení, jestli je pijme, rodim pak mou úctu. Též p.

souseda Mencla a ostatní známé ode mne pozdravuj

!

Panu Šastnému peju mnoho štstí — dostala's od

nho mé vysvdení? 8ého je Marinin svátek, ale

neslaví ho, zde se slaví den narození; bylo 10. srpna.

Tátu nechám prosit, aby mn psal, co mám s tím

wanderbuchem dla. 16ého íjna mn bude 18 let,

tedy neschází mnoho do odvodu. Za ten as jsem

o mnoho vyros a sesílil ; též dlouhé vlasy nenosím
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— mám snad proto vtší rozum — pekážely mi

velmi. ešu si je tak, jako si je kníže Lichnovský

esával, jestli víš. as je tu ošklivý, švestky nezralé

a víno jako broky, teprv broskve zrajou. Ale mj
jazyk ml tu cest ochutnat párkrát ananas a též

jednou krk z pomorské husy (Pommerngans) ; vzpo-

mnl jsem si na Tebe. Nevím ted nic víc, co bych

Vám psal. Co by T zajímalo, "Co jsem snad zapo-

mnl, budu Ti psát po druhé. Pozdravuju Vás všecky

od našich, neb kdyby to vdli, jist by Vás nechali

pozdravovat. Tedy zsta zdráva a nehnvej se na

mne I Tátu, pana bratra realistu a slenu Theodoru

Francouzsku mnoho mnohokrát líbám a asto nan
vzpomínám. Tebe v duchu objímám a líbám a z-
stávám Tvj T vroucn milující syn

Karel.

Porouím Vás všechny do ochrany boží, zstate
zdrávi. Mariánku též pozdravuju i Vidáka.

Hrab bude v sobotu pochován na evangelický

hbitov — ne do hrobky. Dnes leží v rakvi vystaven

v oranžhause v celém státu s ády, myslivci stojí

stráž, dnem a nocí hoí u nho voskové svíky.

5. Nmcová Adele.^*

V Praze, 21. listopadu 1856.

Má milá Adélo! Tvj dopis mne nekonen po-

tšil, tebas mne lítostiv naladil. Smutné jsou pomry,

jaké vládnou v naší rodin, nikdo nemže íci : „Já

jsem šasten!" — a pece není mezi námi jediného
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zlého srdce I Ty a dva brati mžete ovšem ješt býti

šastni, lec s námi temi je už konec. Marie opravdu

mohla by býti nejspokojenjší, kdyby dovedla zu-

šlechtiti ducha, jedin tím mohla by se osvoboditi,

a uila by se leheji nésti pouta, která ji budou

tížiti vždy víc a více. Pamatuj si, Adélo, manželství

mže býti nebem, kde je láska a vzájemná úcta,

mní se však v pekl©, jakmile klesne ke sprostot.

Bohužel je to tak u Marie a ásten i u mne I Vdala

jsem se jednak z vlastního nerozumu, jednak z dobe
mínného pemlouvání matina a Nmcova. Adélo,

v osmi dnech svého manželství plakala jsem první

své slzy — hoké to slzy! Jak krásným, jak nád-

herným pedstavovala jsem si žití po boku milovaného

muže, le ten život /w/ie uren nebyl! To jen vidla

jsem velmi záhy, akoliv málo jsem znala svt a byla

dosud mladá, že naše povahy se k sob nehodí,

a že mezi námi nikdy nemže býti pravý soulad.

To také nenastalo a v mém manželském život

naskytlo se velmi mnoho smutných zlozvuk. S po-

átku nebyla jsem ješt tak rozumná, abych našla

pravý tón, a tak cítila jsem své neštstí tím hloubji.

Zbyla mi jediná váše — láska k mým dtem, a pro

tu trpla jsem výsmchy, všechny sprostoty, pro tu

obtovala jsem se otroctví, jež je asto mnohem horší,

než otroctví v Americe. — Le všechno dospje jistého

stupn, pak nadchází krise ; tak tomu bylo i u mne—
když jsem byla nejnešastnjší, vzešla mn krásná

hvzda lásky — jako poutníkovi, tápe-li v temnotách I

Ta mi zasvitla na cestu, a té jsem následovala. Byla

to poesie, již neštstí jako zázraný kvt ve mn
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k životu probudilo ! Ta jediná oslazuje mi život, a já

zasvtila jsem se jí na vky! Ona nauila mne lidi

milovati, ona zabránila, že jsem nikdy neutonula ve

sprostot života, a ona lepším uinila mé srdce, zu-

šlechtila mou mysl. Ona také zjednala mi poklid v man-

želství. Pracemi svého ducha stanula jsem na stupni, že

mohu býti pro svou osobu od muže nezávislá, zjednala

jsem si úctu všech snaživých lidí; jsouc trplivá

a shovívavá k chybám lidí, za nkolik obtavých

služeb z lásky získala jsem mnohé družné srdce.

Mj muž mne nyní ctí, ba on mne z celé duše mi-

luje — a kdyby bylo možno, aby v mém srdci

ochladlá úcta a láska znovu se ujala, mohlo by to

dobe dopadat — le bohužel — srdce nedá si po-

roueti — a jenom rozum pimlouvá se za nho
a pátelství, vyplývající z dlouhého návyku

Ó Adélo, co jsem se nabojovala, co protrpla než

jsem došla tak daleko, jak jsem I Nikomu bych toho

nepála z vás, je k tomu teba mnoho duševní síly,

mnoho lásky k lidstvu, aby lovk v boji tom ne-

podlehl! Má milá sestro, takových boj duch tvj

ješt nezakusil a — je na konec lépe, nezvíš-li toho

nikdy I A víš-li pak, který to milý obraz byl, jenž

mne stále jakoby sladký ar obetkával, po nmž
jsem stále toužila, jako po ztraceném ráji, víš to —^ ?

Mé krásné mládí, sladká samota, ve které jsem

žila, prosté vychování, jakého jsem požívala, krátce

ideální díví život, ta istá, krásná poesie, ráj našeho

života — to to bylo I Nikdo z nás nevidí milé Rati-

boice tak krásnými, jako já I Vy vidíte v nich jen

prosu skutenosti, mn zstaly rájem ! Každý kámen,
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každou kvtinu vidím ješt, jak byly, dokud jsem

byla dvetem, dvetem plným obrazivosti— (o které

matka nemla ani tušení) — a ty díttem. Pamatuješ

se ješt, jak jsem t ná zádech vláela, když jsem

šla do Skalice, a jak jsi pro mne plakala a se mnou
chtla, když jsem šla z domu — pamatuješ ješt na

ty asy, kdy jsem byla tvojí „panímámou?*^ ^^ —
íkám to stále, a vím to, tvé srdce je hluboké a tvj

duch není mrtvý! Proto se dve, bojím, že i ty

jednou budeš trpti; proto zkoumej, díve než se

na vky oddáš! Pravím-li zkoumej, vz, že t mám
za rozumné dve. Ó, kdybys byla u mne, Adélo,

jak krásn bychom žily, asto toužím po cítící duši I

Uila bych t lecemus, eho ti nikdo íci nemže!
A zde bys také našla spíše duši, jež by ti rozumla,

a tvé srdce i mysl výše cenila, než zlato a pozemek. —
Ale to je na dlouho nesplnitelné pání; co by si

matka bez tebe poala? Ale na návštvu pije —
a pijedeš-li, doprovodím t dom ! — Cos mi psala

o mladém muži , . . (neitelná zkratka), to jsem ne-

vdla ; Karel mi nieho nepsal, ale to je pirozené,

co se ti zdá petvákou, a astji se stává, že se

srdce dlouho klame. Ale odpovídá to také Tvé povaze,

že se k nmu nemže pikloniti, sama hrdost tomu

zabrauje, i kdyby srdce chtlo, pravda-li ? Ach, a pak

nevzdlaného muže — radji žádného ! A o ostatních

ml nic nepíšeš, o kapelníkovi? — Proto se mi zdá,

jako by ti na nm více záleželo, uhádla jsem? —
A co je s Beyerem ? Byl zcela vážn ze srdce vyrván ?

Dejž bh, staneš-li se jednou muži družkou po celý

život, abys našla takového, jenž má srdce, jaké ml
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náš otec, to je to hlavní, a pi nm budeš vždy

šastnjší, než pi bh ví jaké uenosti, cti a titulu

a bohatství !
— Cos uvedla o Marii, je smutné, a bude

to as ješt smutnjší, nemže jinak býti pi takových

letorách a náruživostech a pi tak nepatrném vzdlání

na obou stranách. Kterýsi básník porovnal manželství

s nadouvacím polštáem — a íká toto : „Manželství

je bu vším, nebo niím. Dlba náklonnosti a vrouc-

nosti není možná. Je-li uinn prlom do nich, teba

sebe menší, je to jako s nadouvacím polštáem, který

nkdo jehlou propíchl. Všechen vzduch unikne tímto

nepatrným otvorem, jenom líné, tžké tlo zstává,

a co je inilo lehkým a mkkým, je pro vždy to tam
— Pamatuj si to I Ubohá Marie ! I u ní je nadouvací

polštá dávno propíchnut, a zbylo jen líné, tžké

tlo! — Bu ubezpeena, budu mleti; dít moje,

znám tolik — tolik píbh srdce, mnohem — mno-

hem smutnjších ! — Máš-li srdce plné, sedni a piš,

a vždy si ulehíš, a v srdci Tvé „panímámy" je to

dobe uschováno I Vím, co to je milovati, znám od-

íkání. Pro pak nemá Marie tolik dvry ke mn,
aby mi astji upímn psala? Vidím, že budu nucena

také zase jednou všechny vás uvidt,^® abych se

s vámi sblížila, jinak se mi píliš odcizíte — a miluji

vás pece všechny tak vroucnl — Josef je také

k politování — ovšem vina je na nm, ale to je

práv smutné, že lovk je stvoení, které tak podléhá

okolnostem a náruživostem. — Co mi píšeš o Karlovi,

dlá mi starost, a prosím, usiluj dobrými slovy o to,

aby byl zvedenjší a zanechal své hloupé pýchy;

je mi to u mladého lovka protivné. — Te, má
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dobrá, milá sestro, pkn jen spo na cestu, a až

zde budeš, vynasnažíme se, abys byla veselá a spo-

kojená — a teba by to bylo jen na nkolik dn —
život radostí dává po málu — a jen bolestí na stohy I

—
Libám t mnohokráte, a vždy se potším, vnu-

ješ-li mi sesterskou dvru. — Žij blaze!

Tvoje Betty N.

NB. Na tvj obraz se tším I — Soudíc dle Tvého

rukopisu, jsi asi pkné, pvabné dve, a jasnou

mysl máš, i poesii ! — Ano, to všechno vyzírá z tch
jemn rtaných písmenek 1

—

6. Karel Nmcové.^''

Dne 17. decembra (1856).

Drahocenná Mámo! Jsem sice pozdní gratulant,^^

ale píinu, pro kterou jsem se jím stal. Ti zajisté

Adelhaid psala. Mrzelo m to velmi, ale já sám jsem

si nemoh' pomoci.

Drahá Matiko, co já Ti k svátku peju, nepote-

buju ani psát, to zajisté sama lehce uhodneš ; hlavn
ale spokojenost a zdraví. Když to bude, pak se

ostatní lehce poddá. Kterak pak jste strávili ten den ?

Já sedl tlem v teplém pokoji s obvázanou rukou

;

ale myšlenkami jsem byl více u Vás než zde# Nebyl

to pro mne tak píliš veselý den, neb vzpomínka

na pedešlé slavení Tvých svátk, na mladší vk,
kdy jsme ješt všickni pohromad byli, kdy jsme

s tlukoucím srdcem oekávali onu chvíli, až Ti bu-
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déme mít svá pání íkat — oh, nejednou se mn
zalily oi slzami. Byly to pec krásné doby.

Pan realista se zajisté nechal vidt asi s pknou
kreslinou a slena sestra s njakou ženskou prací ?

!

Letos se nemli, chudáci, s kým poradit, co, jak

a kterak zaídit. Musí to te divn u nás vyhlížet,

tak pusté. Již jsem dávno o Vás nic neslyšel, žádné

psaní a nic, až na to vyhubováni, co jsi do Aidina

psaní pistrila. — Strmek byl slab ke klu pi-

vázán, fuel západní vítr, viklal strmkem tak dlouho,

až se slabounké povíslo petrhlo. Das ist weiter

nischt. Jaká kritika na mne eká, až se po roce

zase shledáme — ó brr ! (Popisuje v dalšim obšírn ránu

na ruce a zmiuje se o plánech do budoucna.) Co dlá

táta, dti, co Ty, co Eminka a ti ostatní známí?

Všechny pozdravuju a líbám v duchu. Já jsem zdráv,

vyros jsem o pl hlavy (všecko šatstvo je mn
krátké a ouzké) a o mnoho sesílil. Ta slezská káva

mn pec svdí. Nebude to dlouho trvat a budu

u vás. Já t mnohotisíckrát líbám.

Tvj
Karel.

Nehnvej se, že jsem takový blázen. (Pikreslena pe-

rem skizza mužské a ženské figurky v objeti.)

Znáš neb vidlas tu novou knihu od Heine „Hol-

lenfahrt''?^^ — Já ji etl, mnoho jsem nerozuml;

ten, kdo to chce íst, musí znát všechny novjší

spisovatele. Dostanou v tom všichni. Auerbach, Goethe,

Kaulbach, Hebbel, Safír, zkrátka všichni. etl jsem
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od nho Die Harzreise, prachtig. Gedichte vom J.

184. .—1846. Himmelfahrt. . .

Vera jsem dostal premiji na Deutsch. Garten-Ma-

gacín, který držím s sebou (msín jeden sešit 5 sbgr.).

Puget z karafiát ve váse stojící (pekrásný barvotisk).

Koupil jsem si:

erný kalmuk 5 Th

zimní kalhoty šedivé 5 T

epici 20 bohm. (1 zl 15 k)

punochy vlnné, vlna 14 neugroš . . (58 kr)

od štrikování 4 boh.

nedlní poloubotky nóbl 2 Th

podlíkací kalhoty plátné un. s. w.

Dva páry se mn rozpadly tak jako hadr. 2 p.

barchetové jsou též roztrhány
;
jestli budu moci, kou-

pím si pár, stojí 1 Th. Ty staré košile jsem všechny do-

trhal. Dorinko, ty bys mn mohla udlat ákou tašku

na cigára? Ale ty si myslíš, on mn taky nic nedal,

vi?! Máš dobe, nco za nco, nic za nic.

Dostaly jste ten balík? Bylo by velká škoda, byl

v cen pes 8 Th. Já vás všechny líbám O O O
O O O O ale Nymburk. Prosím T, Mámo, spal

ty psaní nebo ho neukazuj žádnému. Atije, já se

s Vámi louím. Ó, kde jsou rachejtlái I ! !P

7. Nmcová Adele.

(Peklad úryvku dopisu z 5. kvtna 1857.)

(Žádá, aby smla poslati Doru do Zahán. Žaluje, že muž

pjde do pense.) Mám živiti rodinu pouze duševní
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prací, a v mé hlav straší jen bledé postavy zármut-

ku a starostí, cos jako tžká mlha mn leží na duši,

a já nemohu ony krásné postavy, které mn fanta-

sie vykouzlila, nemohu je nalézti. Mám lidem pso-

biti potšení, a lidé mne za to k smrti usoužíl —
Kdybyste mohli nahlédnouti v mj život, byli byste

také ke mn láskyplnjší, ale z Vás žádný bohudíky

neví, jak je lovku, musí-li žebrat
;
jsme-li žebráky,

nabude svt pro nás zcela jiného vzezení, drazí

pátelé I
— Vím, že mi nemžete pomoci, a že vás to

dosti trápí, ale je-li lovk nešasten, pak jest mu
každé láskyplné, pátelské slovo kapkou balsámu

v rozjitenou duši, útchou, jíž si více váží než pe-

nz, které jsou mu podávány s lhostejným srdcem.

Mám pítelkyni, které jsem dlouhá léta nevidla;

je také chudá, churavá, všechny starosti na ní spo-

ívají, a aby svým starým rodim nepsobila bolest,

chová bez hlesu v srdci lásku, kterou ponese do

hrobu. Když uslyšela, jak se mi daí, napsala mn
hned srdené psaní a od tch dob dostávám od ní

tém každý msíc psaníko s nkolika srdenými

slovy a zárove posílá mn zlatku
;
po prvé pipsala

mn k tomu slova Jean Paulova : „V pátelství musí

grešlika platit za tisíc zlatých, a tisíc zlatých jako

grešlikal* — To jsou mn milé dary, a milejší

ješt slova vrného srdce, které vlastními starostmi

jsouc zahrnuto pece na mne stále myslí. Proto je

mn líto, když mi dlouho nepíšete, a ješt více mne
souží, že moje vlastní dít si na mne nevzpomene.

Povz Karlovi, že bych si nikdy nebyla pomyslela,

že by vi své matce se stal tak zcela bezohledným

;
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to mn vnuká nedobré mínní o jeho citu. Že by
neml asu, není pravda; motil-li mn Kodym již

dvakrát v kratší dob psáti, byl by mohl také on

nalézti chvíli pro svoji matku za tolik msíc. Psala

jsem Vám všem ped svátky, také jemu, ale nyní

mu nebudu psáti. O lásku nebudu se nikdy nikoho

doprošovati, ani svého vlastního dítte. (Píše o své

churavosti a Jaroslavov chatrném zdraví. Obává se o.
Znovu prosí, aby pijaly Doru na njaký as.)

8. Nmcová Adele.

(Peklad ásti dopisu z 3. ervna 1857.)

(Naíká na své zdraví, opt prosí za Doru. Stesk na ne-

spravedlivost vlády vi mužovi. Táže se Adely po svatb.)

Není dobe, milá Adelo, býti dlouho nevstou; m-
žeš-li se vdáti, vdej se záhy. Tvoje resignované smý-

šlení velmi mne upokojilo stran Tvé budoucnosti,

akoliv nelze vždy spoléhati na své srdce, nebo
asto upláchne i s veškerým rozumem a uvrhne

lovka do propasti bolu, a on nemá síly, aby mu
bránil, ano je tak slab, že veškeren tento žal radji

snáší, než hrdý, studený klid rozumu. Ó kdo by

dovedl toto propastné moe s jeho útesy a hlubi-

nami, s jeho bohatými poklady a strašnými netvory,

kdož dovedl by toto moe, zvané lidským srdcem,

prozkoumati na dno! —
Domníváš se tedy, že Karel jest zamilován. —

Nuže, ženské oko v tchto vcech vídá byste, ale

litovala bych ho, kdyby tomu vskutku tak bylo,
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I

i prosila bych T, abys ho nešetila zbyteným sou-

citem. Dá-li Ti to znáti slovy, radji hned íci mu
upímn ne, než pikládati náplasti anebo soucitn

kplem rány obcházeti a neobnažiti jí.

Lidé asto pokládají zcela jiné pocity za lásku,

nejastji to bývá ješitnost, bláhovost muž i žen.V mi, každé žen lichotí uctívání muže, by byl

sebe šerednjší, a ím je prudší, ím jest vyšší, tím

více úastenství nebo soucitu k nmu cítí, by i její

srdce bylo zadáno jinému. Naproti tomu ujišuji T,
že každá žena dokáže, aby muž se do ní zamiloval,

dá-li mu na jevo zájem, nebo mužové jsou ješt

mnohem ješitnjší; mnohdy si z pouhé ješitnosti

namlouvají, že jsou vskutku zamilováni do oné, u které

vzbudili zalíbení. Ach, co jmenují lidé asto láskou

!

A jsou to mýdlové bubliny, pestré dtské híky,
které nejslabším zachvním vzduchu rozpadají se

v nivec ! Komu však jednou cit pravé lásky v srdce

vrostl, ten jej zachová až do smrti; jako jasná jan-

tarová kapka, která nemže ani zaschnouti ani vyprah-

nouti, tak záí takováto láska v prsou^^
K . . mn ve svém dopise neuinil zmínky, psal

jen všeobecn, jaký dojem všichni v nm vzbudili.

Líí všechny z naší rodiny, jak jsem mu byla pe-
dem povdla, jako dobrosrdené, pirozené lidi beze

lsti a falše! Dále praví, že touto pirozeností, ote-

veností a vlídností na první pohled se lišíte od lidí

domácích. Mimo jiné vylíil mn Tebe a Marii jako

dv roztomilé bytosti, které v nm vzbudily velmi

píjemný dojem. Marii pál by, aby ve tvái mla
mateský výraz, a u Adely, myslí, že ješté dímají
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city v hluboké šacht srdce, a nepeje ji prý, aby

teprve pozdji pišel muž, který by byl s to je všechny

vykouzliti! — Ujišoval mne, že u Vás našel domov.

Jinak psal mn jen o mých dvou románech a o rz-

ných svtových názorech. — K . . není žádným mluv-

kou, je tichá povaha hlubokého citu, a mužný char-

akter. Nebudeš-li jeho cit niím podncovati, jist

Ti také nieho neekne a uzamkne svj cit v prsou

;

ukážeš-li mu však více úastenství, zavdáš-li podnt,

aby mu pece nkdy srdce pekyplo, pak vážné

pátelské slovo vše uvede v rovnováhu, nebo jist

nikdy nebude chtíti, bys pestala si ho vážit, by
i Tvé lásky neml. Karlovi ekni oste pravdu, anebo

dostane ode mne co proto. Znal zde dívku, dceru

mých nejlepších pátel, Emu, roztomilé dve stej-

ného s ním vku, a vzdlanou, tu vídal rád. Je ovšem

píliš záhy pomýšleti na cos takového, ale on má
trochu píliš fantasie, a protože ze zkušenosti vím,

kam to vede, nevzpírala jsem se tomu, aby jeho

obrazotvornost, místo by se kochala smyslnými

obrazy, neupiala se k ideálu, který je tak milý

a istý. Tak, myslila jsem, bude lépe ode všeho

sprostého a špatného odvrácen, nebo komu jednou

istá, ideální hvzda v srdci vzejde, ten není zla

schopen, a by i klopýtnul, zase se pozdvihne z prachu

a jeho zrak hledá jasnou hvzdu, která se mu stane

vdkyní životem. Nyní však vidím se zármutkem,

že K. jest velmi nestálý ; v jeho posledním dopise

byl ješt dotaz po Em, ale byl to poslední. Pl
roku uplynulo a m velice hnte, že má tak málo

pozornosti ke mn. Vykládám si jeho píchylnost
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k Tob nejinak, než že jeho smyslnost se probu-

dila, a že on si toho snad sám není vdom. Dokud

byl doma, byl by mne také celý den líbal ; nuže tam

se zavsil na Tebe, a protože's mu pec cizejší, než

matka nebo sestra, vytvoil si v hlav román a sebe

udlal v nm hrdinou. Kdybych pišla do Zahán,

já bych mu již hlavu napravila; jinak by mi musil

odtamtud pry. Vyi mu ode mne pozdravení a po-

vz mu, aby si as od asu v tichých chvílích

vzpomnl, co mn pislíbil, když jsem pišla od

úmrtního lože Hynkova! — On to dobe vil —
Ostatn neíkej mu nieho z toho, co jsem Ti na-

psala, pravím to pouze Tob, abys mla vodítko pi
styku s jeho dtinskou povahou.

Nyní musím ukonit. Uzmu vždycky korespon-

denci svému spánku
;
jinak se k ní vbec nedostanu.

Nyní pipravuji pro tisk slovenské pohádky, potom

peklad srbských. Nyní mn naložili práci, abych

peložila drama z ruštiny,^^ které chtjí provozovati

;

to mn zabírá mnoho asu. — Radji bych dokon-

ila své novelly, ale pak nesmím míti starostí a mu-

sila bych pi tom býti zaopatena
;
protože však píjmu

nemám, musím jen pracovati, abych peníze hned

obdržela, a malé lánky do asopis, báchorky a pe-
klady ze slovanských jazyk mohu snáze poíditi

a nedá mi to tolik pemýšlení jako pvodní práce.

Je-li to možné s Dorinkou,^^ prosím matku, by mn
vyhovla, aby mn na njaký as ubylo kus sta-

rosti a já pro chlapce nco mohla uinit. Ona Vám
také bude nápomocna. Co se týe její nevrlosti, pro-

míjím jí ji nkdy, jakoby ješt byla churava, ale
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mimo dm jest roztomilá; však i doma bývá nyní

zcela hodná, vbec vášniv ráda vaí.

Máš-li ty nebo Marie nco šatstva, penech nám
to ; kdybys, milá sestro, vidla moji garderobu, my-
slím, že bys plakala. erný kabátek po Marii jest

ješt stále mým parádním šatem, je to jen tím, že

dbám velice na istotu a šat si hledím, jinak bych

chodila bosá a v cárech. Matce líbám ruce. Vás

všechny líbám; Bud s Bohem. Tvoje upímná B.

Pozdravuj také Roherta^^ Není Jacq v Zahání?

Povz Marii, a mn také nkdy píše, má pece více

asu než já? — Jen brzy piš, prosím Tebe — a ne

tak tlusté psaní, aby se neztratilo.

9. Karel Nmcové.'^*

Dne 2. prosince 1857.

Drahá Mámo! Zajisté se domníváš, že se budu

kdo ví ím vymlouvat stran mého mlení; tenkráte

se mýlíš. Vím, že jsem chybil a že za své nešetrné

chování k Tob vlastn nezasloužím, by ses na mne
kdy udobila. Ale já T pec prosím za odpuštní a

doufám, že mne i tentokráte neoslyšíš ; vždyt je dnes

Tvj svátek, na který den jsi nám vždy naše chyby

a pestupky odpouštla a k držení toho, co jsme byli

pislíbili, nás napomínala. Tak i já své pání pipojuju

k onm mého bratra a sestry; by T nám onen

všemohoucí ješt dlouhá léta zachoval ve zdraví

a aby se Ti tak vedlo, jak toho za svou dobrotu

zasloužíš; s mé pak strany Ti slibuju, že T nikdy
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více svým chováním tak nezarmoutím. — Jaroslav

i Dorinka Ti jist dají njaký dáreek k svátku;

i já mám nco pro Tebe, co bych Ti rád vnoval

a co Ti zajisté radost udlá — je to kniha „Georg

Sand, Frauenbilder" v nmin, kterouž jsem dostal

darem od jednoho zde ped nedávném u vojska sto-

jícího šlechtice, s kterýmž jsem byl známý. Pi nej-

bližší píležitosti ji dostaneš.

Drahá Matko, mnohou odpov jsem Ti ješt dlu-

žen od té doby, co jsem Ti nepsal. Já se sám ne-

pochopuju, že jsem mohl tak jednat, a s radostí

jsem dnes veer uchopil péro, nebo píšu po dlou-

hém ase zase Tob. Ó, Ty se zajisté na mne zas

udobíš, vid?! Psala jsi mn v posledním listu, že

ve mn všechna dtinská láska lichá slova byla —
to není pravda.^^ Bylo to v nedli odpoledne, když

mn ho Marie dala. Slzy mn kanuly po tvái, když

jsem ho etl, mrzel jsem se sám na sebe, že jsem

to tak daleko nechal pijít, a lál jsem na svou ne-

dbalost, na svou odkládavost a sám víc nevím na. —
Šel jsem dom, kdež jsem byl celý veer samoten,

tu jsem ho teprv ádn proetl a mohl se jak ná-

leží vjrplakat. Vzpomnl jsem si na domov, na Tebe,

kterak jsi byla dobrá ke mn, a já si umínil hned

psát. Ten den k tomu nepišlo, nebo jsem byl velmi

rozilen, a já si pedsevzal druhý den psát. Druhý

den jsem sice zaal, ale nedokonil; v úterý jsem

šel veer k babice, tu vidl jsem zase Adelhaid,

a já zapomnl na všechno. A když se mne babika

ptala, zdali jsem psal dom? I — odpovdl jsem

ano. Tak to šlo den ode dne, a moje psaní zstalo
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nedokoneno. Ale asto, když jsem lehal do postele,

jsem si vzpomnl na Tebe, a tu mn to projelo ce-

lým tlem jako elektrika; a já dlal nové pedse-

vzetí, kteréž jsem ale zase nevyplnil.

asto se mn zdálo o Tob, a jednou jsi ke mn
pišla v tom samém obleku, v kterém jsi tenkrát

ten veír na Feslovku pišla, když jsi mn ty šedé

rukaviky pinesla a ty ptivídenskové rohlíky —
s tím samým dobroty plným pohledem — ó, bože,

na tu chvíli do smrti nezapomenu. Jednou se mn
zdálo o nebožtíkovi Hynkovi; on ml na sob ten

modrý kabát, ty kostkované kalhoty — a velkou

hl, kterouž m ped nemocnicí tloukl a kiel:

„Jestli, ty kluku, budeš tak mámu zlobit, tak t za-

biju." — A to se mn Ti mnohdy tak živ zdálo,

že mn to kolik dní nešlo z hlavy.

Ten list, co jsi Marii psala, jsem etl a prosil ji,

by Tob nebo Doe tedy nco poslala, což ona pi-

slíbila. Asi ve trnácti dnech jsem dostal od ní pro

Tebe modré tybetové šaty, erný pláštík a njaké

pentle; od babiky pro Jaroslava vestu a hndý
kabát od Otty a já k tomu dal ten hndý frak od

p. Fingerhuta, jednu vestu a ten šedivý letní šátek

hedvábný. To jsem spakoval a ekal, zdali mn
tolik penz zbude, abych mohl porto zaplatit; ale

ono mi to nechtlo nikdá zbýt, ponvadž mám nyní

s postelí a prádlem mnohem více vydání. Marii nebo

babice jsem nechtl nic íci, ponvadž jsem se bál,

že by tebas ekly: „Dám jí to, a ješt abych to

zaplatila." Oni to tak nemyslí, ale pec eknou, am
to mrzí. Ten týden to ale dostaneš, a zas než skrze
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mne tak pozd. — Proto T prosím, Mámo, jestli

mn chceš uspoit mrzutosti, tedy jim piš, žes to již

dávno obdržela. S psaním ten paklík nemže jít,

ale já ho pošlu na Tvj svátek, tak bys ho v ne-

dli nebo v pondlí dostala. Rád bych byl býval tu

knihu s sebou zapakoval, ale já se bojím, aby ne-

pišla v ztrátu na hranici, ponvadž jsou v ní pkné
obrazy.

Pedešlý týden jsem dostal od otce ze Zdic psaní.

Píše mn velmi hezky a odpustil mn, pomysli si

;

já jsem byl celý šastný. Bu bohu chvála, aspo
je to o nco lepší. Nepjdeš Ty tam taky? Prosím

T, mamiko, nechtjž mn snad stejnou mrou
splácet?! — Piš mn brzo, co Vy v Praze dláte,

zdaliž jste zdrávi. Zde se všecko zmnilo, babika
zstává na druhém konci msta, nemohu tam tak

asto být. Já jsem zdráv a vyros jsem. Jaroslav je

tedy churavý. Píšt mu budu psát stran jeho za-

hradnictví, co p. Kodym ekl. Ostatn — on tu není,

on je již od prvního srpna v Muskav; zde se mu
nelíbilo. Mn se zde taky nelibí, nejradji bych šel

z jara pry, kdybych mohl. Musím brzo ukonit,

již je skoro pl tetí, a já musím v pl šesté ráno

topit. O pl jedenácté jsem zaal psát, protož mn
nemj za zlé, že je to naškrabáno. To ostatní Ti

budu psát píšt, snad na druhý týden. Tátovi budu

psát v nedli, to mám prázdno. Co dlá Podhora,

nechám ho mnohokrát líbat a rád bych ho vidl.

Vbec pozdravuj všecky známé, obzvlášt p. Fialu!

Kdyby nebylo tak pozd a já nepoteboval dlat

rámus, vložil bych semeno z gloxinií do psaní, z no-
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vých, které jsem si nasbíral a sám prášil (befruchto-

val).

Tedy zsta s bohem, má drahá Matko, a nehn-
vej se na mne víc, já budu hledt, bych Ti žád-

nou píinu nezavdal. Líbám dti mnoho — mnoho-

krát a Vídu^^ pozdravuju.

T vroucn líbající a ješt jednou Ti k svátku

pející syn Karel.

Stran babiky Ti nemohu nic psát; to je tuze

dlouhá povídaka. Adelhaid nebo Mari Ti budou

beztoho též psát, tak se to dovíš.

* Data o Janovi a Adele sdlil mi p. uitel Jos. Lelek v Ji-

ín. Struné životopisy dti Boženy Nmcové Jaroslava
a Dory u V. Vávry 307.

^ Tento peklad Adelina dopisu uveejnil jsem v Ženském
svt 1916, nmecký originál jeho v Musejníku 1917.

^ Micheneta.
* R. 1856 bylo Josefovi 32, Marii 26, Adele 21, Gustavovi

19, Ottovi 16 let.
** Vrchní zahradník, jemuž byl Karel v Zaháni podízen.
^ Datum chybí. Druhá ást listu psána je 4. záí 1856.
' Z 28. srpna.
^ Nmec byl odsouzen pro úastenství na pohbu na 8

dní.
« Má býti 4./9.
*" Manžel Kateiny Zaháské, v jehož službách pvodn

Pankel byl.
*' Zahradnický pomocník u Fialu.
" Bendi vstoupil na podzim 1856 do semináe.
" Dceruška profesora Hanuše.
" Peloženo z opisu nmeckého originálu. Originál je ma-

jetkem nakladatele p. Buriana v Písku, opis pjil mn
prof. M. B. BOhnel. Díve vyšel peklad M. BíJhnelové v Žens.
Obzoru 1915 a 1916, jehož jsem pro nepesnost jen z ásti
užil.

" eské slovo jest i v nmeckém originále.
" Nestalo se. Nmcová byla v Zaháni pouze r. 1848 a 1850.
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*^ v ele listu je litografický obrázek kostela s nápisem
„Kreuzkirche zu Sagan".

" Sv. Barbory je 4. prosince.
" Dílo není od Heine, a jeho iménem je vydáno, nýbrž

od Wolfganga Miillera z r. 1856. (Kab.)
^° Narážka na Bendlovy „Rachejtle''.
2
» Gogolv Revisor. K pekladu nedošlo. (Kab.)

" Žádala, aby Dora smla pobýti njaký as v Zaháni.
Nedošlo však k tomu!

^' Syn Josefv. Žije snad dosud jako vrch. insp. železniní
na o. v Rakousku.

^* Poslední dopis psal Karel v prosinci 1856. Pak nepsal
po celý rok 1857. Píinou byla láska jeho k Adele. Nm-
cová mu v té dob napsala pt dopis, v nichž výtky se
od dopisu k dopisu stupují. Mimo n napsala v té dob
ješt dva dopisy Adele. (7. a 8.)

^^ Poslední zachovaný dopis Nmcové ped tímto listem
Karlovým je z 31. ervence 1857 a obsahuje nejosiíejši

výtky, jež Nmcová synovi kdy inila v ostatních dopisech.
" Pes.
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JOSEF NMEC





Vrozený sklon k idealismu, zvýšený fantastickou po-

vahou mladistvého dívího vku, a romantická etba vy-

kouzlily v duši Betty Pankelové ideál muže, jemuž nijak

neodpovídal drsný tficátník, jakým byl respicient finanní

stráže Josef Nmec. Naléhání matino i ženichovo rozhodly

proti jejímu nejvniternjšímu cítní. Nezkušenost, lehko-

vážnost mládí, bujná fantasie, odkojená romantickou etbou
a penášející se pes skutenost, peklenuly tento rozpor

a pehlušovaly námitky srdce. Vidouc nezbytí, vpravila se

nevsta posléze ve svj osud. Z dopis jejích vysvítá jasn,

že nebylo snad zásadního fysického odporu k nmu, a že

pouze jeho jednání odcizilo mu navždy srdce Boženino.

Kdyby byl ml trochu nhy a pochopeni pro útlou panen-

skou mysl své ženy, nebylo by manželství jejich bývalo

nešastné.

Avšak Nmec, uvyklý vojenskému životu, chápající po-

žitky jen po jejich stránce smyslné, neml tchto vlast-

nosti.

Zkušenosti po svatb byly strašným vystízlivním pro

mladou paní, jak svdí zoufalá její zpovd! ve „tyech
dobách". Uvádím místo z dopisu (ís. 4.), svrchovan d-
ležité pro posouzení zaátku jejich známosti. Píše, že mla
v mládí svj ideál muže a manželství. „První byl vzor vší

dokonalosti a krásy, a druhé pedstavovala jsem si co nebe.

— Inu, byla jsem mladá, nezkušená, vychovaná jen v pí-

rod, penechaná sama sob. Nikdo se nestaral o moje fan-

tasie, aniž mi svt z pravého stanoviska ukázal. Bujná

fantasie moje i k Tob mne zavedla a Tebe téz jen ze-

vnjšek lákal a snad nezkažený cit mj. Kdybys byl ten

rozum tehdáž míval, co nyní máš, a mne tak znal, byl bys

ze mne jinou ženu udlal. Já t mla ráda a na ideály

svoje zapomnla. Stalo se jinak a trpli jsme oba. V duši

mojí je vštípen od mladosti již pud vzdlání, touha po

nem vyšším, lepším, co jsem vkol sebe nevidla, a oškli-

vost ped sprostností a hrubostí. To bylo mojím štstím,

ale také píinou našeho rozpadnutí, mojím neštstím."

Jaké pohnutky vedly matku k tomu, že Barunku pimla
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ke kroku, který zniil její štstí a spoutal na celý život

útlé nohy její galejními okovy?
Matka ráda dceru provdala pro stísnnost životních po-

mr a z obavy o zachovalost dvete, obletovaného muž-

ským svtem zámeckým — spolu rozhodovala jist i zku-

šenost z vlastního mládí. Nebylo jí ješt plných trnáct let,

když ve Vídni podlehla svodu mladého hrabcího koí
Pankela. Díttem jejich lásky byla Barunka. Pankel byl by
rád se vyprostil ze závazku, ale na naléhání píbuzných,

zejména vlastní své sestry, oženil se s Terezkou. A pece
manželství jejich nebylo nešastné, bylt Pankel jemný

a snášelivý muž. Obmezená panika, která ani díví svo-

body nepoznala a v patnáctém roce byla pipoutána k do-

mácnosti, v níž tém každým rokem dtí pibývalo, ne-

mla arci znalosti povah a lidí. Nemla ani dostateného

citu, aby dceiným slabým odporem a námitkami manže-

lovými dala se pohnouti.

Kdyby Nmcová nebyla se stala záhy matkou (v záí

1837 byla svatba a v srpnu 1838 narodil se Hynek), byla

by dle vlastního svdectví od muže se odlouila pro hru-

bost a prudkost jeho povahy. Zde podstupuje sama obt
vdomou a podizuje osobní volnost a štstí povinnostem

mateským.

Jediné duševní pojítko — národní myšlenka — vzniklo

mezi ní a mužem, když u Nmcové nastalo národní uv-
domní. Po této stránce si muže svého vážila a její slova

v básni „vlastence za muže mám" nejsou planou frásí. Ze-

jména roku 1848 úastnili se oba horliv národního ruchu.

Le touha po opravdové lásce a harmonii duševní, touha

po muži jejích sn propuká znova. Mezi manžely nastávají

hluboké roztržky, sesilované hmotnými starostmi, které

vedou vždy jen k doasnému smíru. Nmec, odlouen jsa

v Uhrách od ženy, žije na vlastni vrub a žena tší se své

svobod.
R. 1855 byl Nmec suspendován z úadu vrchního fi-

nanního komisae a provisorn pensionován „pro poli-

tické rejdy". Úastenstvím pi Havlíkov pohbu si ješt
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pitížil a odbyv si osmidenní vzeni jmenován byl v zái

1856 provisorním oficiálem v Bláku v Korutanech. Tehdy

Nmcová již si vymohla, že muž respektoval její osobní

svobodu (srovnej 4. dopis Adéle 21./XI. 1856,) Dopisy,

které otiskujeme, nesou pee této smílivé nálady, a do-

kazují, že vztah mezi manžely byl v té dob pátelský.

Nmec zajímá se o její literární práci a kulturní innost,

i ona mu referuje o rzných literárních a kulturních udá-

lostech. Jsa od ženy vzdálen, oceuje Nmec její povahu

a tch nkolik slov spravedlivého uznání nasvduje, že

i on ml své jasné chvíle. Nmcová má dokonce okamžiky,

kdy se jí zcela upímn po nm stýská. Bylo to arci v dob,

kdy „byla hotova se životem, neoekávajíc do budoucna pro

sebe splnní svých ideál. Zbývala jí jen jediná nadje, že

aspo dti její dokají se lepšího života, a jejich štstí chtla

zasvtit všecko své úsilí. Nepokoušela se již pro své vlastní

blaho najít ideálního reka svých sn, s nímž by kráela

životem, a vzpomínajíc na muže, jenž se moil písaskou

prací v Bláku, byla jata touhou smíit se s ním, vyzpo-

vídat se mu a ujasniti si jejich vzájemný pomr." (T. 304.)

V této nálad píše 13. ervna 1857 muži krásný dopis (4.),

snad nejkrásnjší vbec, pokud jsou zachovány. Touží po

nm ve svém osamocení, ale je si vdoma, že by si pec
opt nerozumli, ví, že jest to jen vzdálenost, která jí iní

muže pknjším. Dopis je hlubokou zpovdí a filosofickou

analysou jejího srdce, vn neukojeného. Pehlíží svj
život — od záchvv a romantických sn díví duše, pes
zklamání, jež pineslo jí manželství, postupuje všemi stani-

cemi bludné své pouti za ideálem. Z každého omylu se

uila a nikdy nevzdala se svého cíle, jejž tušila, ale jehož

do nedávná pesn neznala a jenž se jí vtloval brzy v ten,

brzy v onen útvar. Postupem obdobným jako Plato v Sym-

posiu dospívá zde od nižšího útvaru lásky k pojetí vždy

vyššímu až k nejvyšší absolutní ideji: od lásky pohlavní

k mateské, odtud k lásce k národu a lidstvu. — Ani láska

k vyvolenému muži, ani k dtem, ani k vlasti nebyla s to,

aby nasytila toto žíznící srdce — všechny tyto city byly
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jen obmnou nebo ástí neskonalé touhy po Kráse, Dobru
a Pravd, byly formou lásky, jež touží obejmout celé lid-

stvo a celý vesmír.

Hmotná bída zavinila mnoho v neblahém pomru mezi

manžely; nebýti toho, snad byli by dtem k vli žili sice

spolen, ale každý byl by mohl, nejsa na druhého od-

kázán, vnovati se svým zálibám, arcif velmi rozdílným.

Nmcová však ani v dob nejvyšší bídy nevzdává se svých

vyšších cíl a chce dtem vymoci lepší vzdlání i budou-

cnost. — Nmec naopak v té dob žádá, aby se vnovala
jen domácnosti, nechala všech snah, které nieho nevyná-

šejí, a aby dti co nejdíve samy si vydlávaly. Došlo až

na strašné výstupy, dokonce na násilné scény — konen
na odlouení. I pi tom všem „její velké srdce, plné slito-

vání, nezavrhovalo nikdy nadobro manžela, neodsuzovaly

ho ani dti, svdkové nejbližší. Když matka dne 4. února

1860 oznámila Karlovi úmysl žíti odlouen od muže, Karel

psal v odpovdi: „Mám dvru v Tebe a ve vše Tvé jed-

nání, jsem pesvden, že je to pro Tvé zdraví nevyhnu-

telné a z toho ohledu jsem tomu rád, když se to jinak

zmnit nedá. Ale pestojíš ješt mnoho trpkých chvil, až

se Táta o tvém úmyslu doví; ach, co už jsi pro nás vy-

trpla, ubohá naše matiko! Stále mi to tane na mysli, co

míní Táta dlat, kam nyní jít — ty také nevíš, kam se

budeš sthovat? Ach, Bože, to bude pec jen divný, když

nepovede k rodim jedna cesta." A téhož dne psal otci

pání k svátku, slovem se nedotýkaje rozporu mezi rodii.*

(Lelek, Z pamtí Dory Nmcové, Sborník 349.)

Neteba arci srovnávati dopis Nmcové s mužovými,

ale k jednomu podstatnému rozdílu aspo dlužno ukázati.

Nmcová je v nich krajn upímná, nezatajuje pranieho
— Nmec o intimním život svém nemluví a ukazuje se

vždy jen z lepší stránky. Jeho korespondence, vydaná v r.

1915 V. Vávrou, a r. 1922 v Besedách asu, leccos nám pi
nm upesnila a objasnila, náš citový pomr k nmu se tím

nezmnil. Nelze dokonce mluviti o tom, že by byl nechápal
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významu své ženy. Tebas umleckého smyslu neml, byl

pece do té míry vzdlán — neml arci kultury ani ušlechti-

losti srdce. Bídou leccos vysvtlíme — hrubosti, depotismu,

násilí neodpustíme nikdy. (Zachováno jest tiaticet dopis
Nmcové a stoosm dopis Josefa Nmce.)

1. Nmec z Bláku žen.

(Úryvek dopisu z 12. prosince 1856.)

[Pt stran tisku. Nmec projevuje velikou radost, že na

kauci pjil dr. Jos. Fric 100 fl.; bude moci vykonati pí-

sahu jako celní oficiál ; o dru Jos. Fricovi ; úední návštvy

Nmcovy; o úednících celních; vypisuje, jak je zaízen,

jak žije; o úprav a životu msta; o stavbách a podnebí;

o teplících; o tetin pohbu ve Vídni. V. V.] Když tak

si náš stav chladn rozvážím, k emuž se mn v mé
samot každodenn veer píležitost poskytne, divím

se sám sob, že ješt na svt jsme a že jsme se

buto neusoužili nebo sami všemu konec neuinili,

nebo je to hrozné, jak osud s námi hraje a práv
v tu dobu, když už lovk na sklonku života ta-

koka je. Jsme my to oba nešastná stvoení a já

bych 1 nešastnjší byl, kdybych tebe neml; v
mn, že ty ta jediná duše na svt jsi, která mn
síly v této bíd podává, bez tebe kdo ví, kde bych

už byl
;
proto jsem nejradji jen tob na blízku a bez

tebe je ml svt planý, tebas i dost pohodlný život

mohl na nm vést. Nepipisuj mou nesdílnost, jak

mn v psaní vytýkáš, niemu jinému, než mé po-

vaze; já mnohou vc dobe cítím a si ji myslím,

jak by být mla, ale nedá mi to, bych se tak, jak
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cítím, vyjádit mohl, a proto se kolikrát zdám jinaí

být, nežli vskutku jsem. Já pedobe nahlížím tvé

nynjší postavení, a v, že si nic více na svt
nepeju, nežli abych byl v stavu to zmnit a k tvému
spokojenjšímu živobytí pispt. Už z ohledu mé
pirozené hrdosti je to dost trapné; to jsou takové

nahodilé šlechetnosti, spíše dobrosrdenosti jednot-

livc s dtmi. Mám toho tolik na mysli, co bych ti

rád všecko ekl, že ani nevím, kde zaít a kde pe-
stat. Až já se jen do tch ouedních vcí jednou

vpravím, mnohá vc mn z hlavy vyjde. Není divu,

když lovk pes ti roky takhle zahálí, jako já za-

hálel, aby ponkud nezdivoel. Doufám, že budu-li

jen s chutí pracovat, že za ti msíce tak daleko

to pivedu, že se v ouadováni žádného nebudu

muset bát a že tu všecky do kapsy strím ; to si

alespo troufám, vždy to nejsou žádné áry a lovk
potebuje jen trochu zdravého rozumu a bystrý pe-
hled, a to mám obojí. ekni dtem, že jim, co budu

moci zaopatím ; už jsem se po tom ptal, je tu zka-

menlin a rud dost k dostání, jen až bude dál.

[Pojede na svátky do Celovce k Stakovu zeti. O svém

zdraví.]

2. Nmcová muži.

16./2. 57.

Milý muži! Zde ti odesílám dv knihy a listy —
ty eské bratry ješt nemám; prozatím mžeš se

tšit s panem Helfertem . . . Dti mly radost ze

zlatky, a ponvadž jsem pár zlatých zase dostala.
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mohou si ji nechat. Mli jsme to bídu, ale skoro

bych vila v ono písloví, „Kdy je nejh, pomoc

nejblíž", alespo se mi to nejednou tak stalo. Vera
týden nemli jsme skoro nic k obdu, v pondlí

jsme byli u Palackých a v úterý byla zase bída,

ale to jsme už nevdli, kam se octnout. Dora dala

ten poslední svj dvacetník s panenkou Marií, dou-

fala jsem, že veer mi Stank nco dá, ale on neml
nic, protože mi dal naped ty píspvky ze své kapsy,

co dostávám od Plc, a ty ti zlatky. Poslat jsem

nikam už nechtla — co tedy? Ráno mi Stank
vzkázal, že si vypjí a že mi pošle — ekaly jsme

tedy — bylo poledne — byly dv hodiny — nic —
zimu jsme mly — ím zatopit nebylo, protože já

nechci nic na dluh brát od tch hohy, jsou hrubi-

ánky a Manka ta dokonce s nimi neumí promlu-

viti — to není Marie. Jarouš šel plaky k Vrbom,

chtl prý íci, aby mu dali obd do hrníku, a mn
ho pinést, ale pak se bál, že bych se mrzela —
já ale nemla hlad, protože jsem mla lítostí žaludek

plný, ale Dora si koupila za poslední 3 kr., co zbyly

od rána, chléb a ten s Mankou sndly. Ve tyi
hodiny poslal nám Stank 1 fl. C. M., a to bylo

zase jen tak, jako když hladovému psu hodí kost.

Ale v pt hodin pijde Krejová^ a pinesla mi

20 fl. CM. honorár od Wenziga. Jaktživy mi ne-

pišly peníze tak vhod, jako to. — Díve jsem mla
takovou trpkost v sob, že jsem ani slzu uronit

nemohla, ale pak jsem se pustila do pláe, jako

bych bh ví z jakého neštstí vyvázla. To Ty si ani

nemžeš pomyslit, když se neví lovk kam obrátit.
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jak to je, a když vidí jiného trpt a nemže pomoci.

Já se ale s tím ani nepochlubím. Když to lovk
pestojí, zapomene zase a je rád, když je lip —
a tak i u nás. Když jsme se najedli a jistoty mli,

že alespo ten msíc chránni jsme, byli jsme vese-

lejší. Dora povídala: „Nu, te se alespo vyspím,

já jsem ti, mámo, ani spát nemohla, poád jsem

mla njaký strach v sob, jak to bude zase druhý

den." Jarouš, jak pišel ze školy, bžela mu na-

proti, že máme peníze. „To je dobe, i to jsem rád,

mamrliko, já jsem ani dnes obdvat nemoh*, poád
jsem si myslil, že ty nic nemáš." To mne zase od

tch dtí tší. Jsem ráda, že má Jarouš ty obdy;
v pátek to mn vždycky pinese buchtu od Vrbu,

kterou dostává mimo obd. Psala jsem také Štulcovi

nyní, aby mi zaopatil njaké píspvky, Stank psal

zase Markovi ^ a Nebeský mi také slíbil, že se o nco
postará. Já tam byla skrze balladu, kterou mu Hans-

mann poslal do Musejníka,^ on byl pak u mne, a to

práv byl ten smutný den pro nás, a tak to dílem

vidl, že nemáme snad ani groše, dílem z mých
eí tušil, že málo dostávám, zkrátka nabídl se sám,

že na nkterých místech ekne o píspvky, a nabídl

mi, abych napsala do Musejníka lánek, že mi hned

honorár dá naped. To také udlám.^ Myslím, že

nyní pece sezeném tolik, abych už takovou bídu

alespo o ty denní poteby nemla; a snad to

s Tebou pece vezme jednou konec, že nám budeš

moci také pilepšit ním. Te s tím masopustem

jsou ti lidé jako blázni, všude ve vtších domech

samé bály a spolenosti a není s nimi ei. Jak
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bude po tom, pjdu hned k tomu Boanovi, a Lana ^

také má zase pijet na trochu delší as do Prahy

v post. Stank chce psát také skrz tebe do toho

Kladna. S tím Bydžovem m to mrzí, já nevím, že

to jenom na to myslíš, a že ti nenapadlo, že by to

pro dti tak malá výhoda byla, jako v každém jiném

míst, ba snad mén, než kdybychom nkde ve

vtším mst v cizin byli. Ta jediná výhoda by

byla pro Tebe, že by se Ti pání vyplnilo, a to

ješt pochybuju velmi, že bys tam byl i na dále i Ty

sám spokojen. To, co snad nkdy Bydžov byl, akoliv

ty jej ani neznáš z delšího pobytu, tys tam vždy

jen byl na návštv, a pak má pro Tebe lesk upo-

mínek z mládí, ale kdybys mezi tmi sosáky, kteí

jsou tam tak kapitální jako jinde, ml žít vždy,

tuším, že bys necítil se také doma. A úinkovat —
o jé — dej mi pokoj pi nynjších okolnostech

smýšlení a pak pi tom, že by T zdejší policie

vždy mla v oku, a každé Tvoje poínání sebe ne-

vinnjší vykládalo by se jinak — to bys musel

pkn kušovat. O mn ani nechci mluvit, pro mne
by tam bylo leda místo na hbitov, jinde bych

mla sotva pokoj — a to já bych si pece ráda

jinde vyhledala. Mn je Bydžov protivný z mnohých

ohled ; lovk tebas odpouštl, nezapomíná ^
. .

.

Ty i já, my jsme tuze tm malomstským náhledm
a té sprostot smýšlení odrostli, než abychom se

cítili šastni v tom na vždy žít. — Já bych Ti tam

nešla, to Ti upímn povídám — pak bych na nic

ohled nebrala. Já chci, abychom spolu žili, a pi-

iním se také, se jsem, aby se to stalo, ale já chci

347



tím si pokoj dobýt, chci spokojen žít, a pracovat

v tom, co mne tší; tam bych to nemohla. A co

dti? Myslíš, že je tam reálka ^ pro Jarouše? Ano.

Dostali zde v reálce také bydžovského chlapce do

vyšší; tam byl výborným, zde ale by prý ml být

ješt v druhé nižší. Co pak na venku mají? Psát,

íst, poítat, zempis, takové vci je mohou nauit,

ale pírodovdy nemohou je tak dkladn vyuit
jako zde — nemají sbírky k tomu ani prostedk,
na p. k lub, kde pak to mají, co zde? A mimo
to pišlo nyní naízení (tajné) s hry, aby se reálky

na venku nmily. Uitelové i šosáci se toho lekají

a honem poslouchají; zvláš se v tom už Kutná

Hora vyznamenala.

ekni proti tomu nco, pobídni mšany; budeš

vidt, co udlají, uitelové ze strachu, aby nepišli

o chléb, a mšané, aby se nezrušila škola, uiní

vše po vli. Bez toho to mrzí ty nahoe, že je

tolik reálek, a ty pírodovdy mrzí zase jiné pány,

a tak to máš. To by se ten chlapec mnoho na-

uili A dát ho na emeslo venku? Bylo by zase

tak. Není do tch emeslník zde v Praze mnoho
a nyní bez toho budou zabiti, a teprv snad ta

mladší, vycvienjší generace, jestli se vyšine —
jak pak teprv venku. Zde budou mít nyní emesl-

níci píležitost se vzdlat v té prmyslové jednot. *

Tovaryši, misti i uedníci budou chodit do ped-

nášek do reálky, kde jim všechny sbírky a pomcky
pohotové stojí. Mimo Staka, Krejího a Mayera,

Šastný bude pednášet o eské literatue staré a

nové zdarma a Erben zempis.^ Kde je ta píležitost
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jinde? A že Jarouše z domu dát nechci, to jsem

ti již psala. Byla jsem u Šandy^*' žádat ho skrze

to plavání ; snad to dostane, protože bude mít dobré

tídy. Dr. na to doléhá, aby se uil plavat, a jinak

by mi to pišlo tžko zaopatit mu to, akoliv bych

musela. Uitelové také na nho dbají, a Šanda mu
vždy domlouval, aby se jen uil a ml dobré tídy,

aby mla máma radost. To on Jarouš sám íkal

mi, a že mu Ryšavý nechal v potáství opravit

zkoušku. — Skrze Doru nemohu ovšem posud mnoho
udlat, ale ona i zadarmo zde více pochytí než na

venku za peníze by kdy vidla; a jednou to snad

pece bude, že se bude moci více uit. Ráda bych,

až jí bude as 19—20 let, aby udlala uitelský kurs,

a pak si tu njaký ústav zavedla, poádn národní—
anebo tebas venku nkde, kdyby se jí to líbilo

lépe. S Karlem stran vojny to je ovšem strach, snad

ale, kdybys i kdekoli ve služb byl, dalo by se to

spravit, a kdyby jinak nebylo, nesml by dom.
Trochu by mu také jeho spálená ruka pomohla, on

ji má bez toho vždy slabší než druhou. Domluvila

jsem mu v posledním listu, aby jen ješt bu v Sa-

ganech pes léto zstal nebo do Štýrska radji šel;

jestli poslechne, nevím. Ty mi píšeš, abych Ti vdt
dala stran pijetí; to je tžká vc takového cos

urovat a na vše strany nejisto
;
proto nebudu o tom

ani mnoho mluvit. Kdyby se to dalo dlat, to víš,

že bych toho použila, ale posud nevím nic. Vera
týden v nedli byla jsem pozvána u Riegr do spo-

lenosti veer — byli tam jen samí literáti, já je-

diná ženská. Po jídle jednalo se o vydávání eského

349



Plutarcha,^^ což se i také ujednalo. Každý dostal

také hned úlohu napsat jeden nebo dva životopisy;

až pak bude rukopis na jeden svazek, udlá se

provolání na veškeré spisovatelstvo. Rieger už s Bell-

mannem mluvil stran nákladu, a on by to také dle

ei nejspíš vzal, ponvadž jsou na špici muži jako

Palacký, Rieger atd. Vydávalo by se to také v n-
meckém pekladu a obsažena by v nm byla i Mo-

rava, Slezsko a Slovensko. Životopisy jsou rozdleny

na historické a novjšího vku ; o žijících se nebudou

psát. Obsaženi v tom budou nejen eši, ale i Nmci,
když se v echách narodili aneb zde vychováni byli

od útlého mládí (jako na p. já). Ovšem, že se n-
kterým životopism menší pozornost vnovat bude,

jiným dležitým osobám pro obec neb vdu vtší;

znamenité, vynikající v historii charaktery budou

bez toho pracovat historikové. Pro první svazek musel

se také hned každý na njakou práci rozmyslit.

Palacký ekl, že nyní nemá tolik asu pro vtší

práci, ale aby vzali, co dal do Novin — Bernarda

z Cimburka, že je znamenitý chlap a že k tomu

pidá i Tomáše z Cimburka a Ctibora z Cimburka.

Chtli, aby psal Wallenstejna, ale nechtl slíbit; že

ho má v práci, ale že je to tžká práce, že nemá

ješt ani vše pohromad a že prý bez toho nemohou

být eši na hrdi. Tomek dá královnu Elišku a

sv. Vojtcha, Rieger Fišera z Erlachu, stavitele zna-

menitého; stavl Klamovský palác, vídeský hrad

z ásti a mn. j., pak malíe Diviše z Trotiny ze

XIV. st. ; Erben Veleslavína a Krocina ; Vrfátko Jana

z Dražic a Langera, co dlal ty pkné selanky.
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Wenzig Komenského ; Gindelly Bohuslava a Augustu,

eské bratry, Krejí Zalužanskýho, botanika, který

vlastn Linnéovu soustavu díve již zavádl zde;

Lambl Jesenskýho a Krombholze; ejka Slavíka a

Glucka (který sice v Bavoích se narodil, ale v e-
chách od dtství vychován, zde i šenkýem byl

i hudb se uil); Vinaický Jungmanna; Fialka

Karla ze Švarcenberku ; moje mahkost Marii Antonii

a Rettigovou, aby ze všeho nco bylo. Za arch se

bude platit 20 f. CM a za nmecký peklad též 20 f.

C. M., to si každý mže obstarat sám ; každý svazek

bude as 10 arch obsahovat; formát o málo vtší

než Obzor. To budou Nmci otvírat oi, kdo všecko

z ech pocházel. Palacký nechce, aby se jmenovala

Morava, Slezsko, Slovensko— nic prý — jen „eský"

(Plutarch), však to bez toho palí k jednomu, nech

to má alespo pi tom platnost, povídal. To je pravda,

neústupná je to hlava, ten Palanda, ale lovk musí

mít respekt ped jeho charakterem, a to mají i jeho

nepátelé. (Palacký zlobí se na Helfertv spis o Husovi,

O lustrech p. Menclových. Nemoci v rodin a u známých.

Konec chybí.)

3. Nmec žen.

Dne 21./4. 857.

Milá ženo! Sotva jsem se dokal tvého listu. Já

vždy už naped vypoítávám, kdy as budu mít od-

pov a když odpov tu nemám, jsem vždy v samých

starostech, co a jak se dje. Sotva že jsem tvj list

peetl, hned jsem bhal stran toho vysvdeni pro
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Jarouše. Tu mají docela jiný zpsob stran tohoto vy-

svdení. Tak jsem si to všecko zaopatil jedním

šmahem as za hodinu. Ani si to žádný z tch pán
nepeetl a každý to hned podepsal. V echách by

s tím nadlali více ceremonií. Nejlépe se mn líbil

fará, ani mne neznal a podepsal; ptal se mne:

„Wo soli ich mích denn unterschreiben?" Tu ti to

i také hned posílám, a má chudoba je temi pe-

etmi potvrzena, to už nco vydá I Jen te hle, abys

to hned zadala, aby nebylo pozd. Jak jsem ti ped
svátky psal, byl jsem tehdy u Mayera. V sobotu po

dvou hodinách odpoledne jsem odtud vyšel, den byl

pkný, a pišel jsem tam teprv po osmé veer. Ono
tam je dobrých 5 hodin cesty, naklusal jsem se dost.

Jen jednou jsem se na cest zastavil as V2 hodiny.

Z Arnoldsteinu se sejde se silnice, bylo už skoro

tma, a já v neznámé krajin mezi vrchy klusal po

nepovdomé cest ve tm, až jsem šastn doklusal.

Kostel a fara je na vysokém vrchu, proto se to jme-

nuje Gorjach^^ (na horách). Když jsem docházel

k místu, bylo tam práv vzkíšení a stíleli z hmož-

dí. To mn pišlo vhod, mohl jsem se dobe orien-

tovat, kam mám jít. Ve tm jsem se škrabal kame-

nitou pšinkou na Gorjach. Majer mne oekával a po-

chyboval, že pijdu, neb bylo už osm hodin pry,

než jsem se na vrch dostal. Byla to vskutku dobro-

družná cesta a mne náramn tšila. Až do polední

skoro tu pršelo, a už jsem pochyboval, že budu moci

nkam jít. K polednímu se vyjasnilo, a já si odpo-

ledne, nedbaje na bláto, vyšel. Nemohl jsem se té

chvíle ani dokat, abych si mohl mé duši trochu
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ulehit. Mayer jak uslyšel mj hlas, nebo jsem se

ptal kuchaky, je-li gospodin fará doma, ihned výbh
a mne srden pivítal; ml radost, že jsem pišel.

Je to dobrá slovanská duše, druhý Ploši,^^ ale vzd-
lanjší. Že bylo vypravování bez konce, mžeš si

pomyslit. Sedli jsme až do plnoci a zapomnl na

to, že má druhý den kázání. Druhý den šel jsem

s ním do kostela, uvedl mne tam do zvláštní

lavice, byl jsem též na kázání. Ostatn jsme jedli

a poád povídali o všeliemž, to si mžeš pomyslit.

Tvj list a to ostatní jsem mu odevzdal. Tšilo ho

to, sám ti odepíše, opsal jsem mu E. K.,^* byl též

tomu rád, a sezení musejnímu se dost nasmál. V ne-

dli k veeru šli jsme na procházku do sousední

vesnice na víno, a když jsme šli dom, zmokli jsme

hodn, neb pršelo, a v pondlí celý den skoro. V pon-

dlí musel jít do filiálního kostela mši sloužit, a já

zstal sám doma, neb kuchaka také šla. Poslal hned

v sobotu pro toho kaplana, je to skoro dv míle,

ten ale nepišel, snad pro deštivé poasí. Chtl Mayer,

abychom tam k nmu jeli, já ale nemohl se tak dlouho

zdržet. Outerý v noci napadlo tam snhu a ráno

bylo všecko bílo. Tu jsem mu ekl, že musím už

dom, nechtl mne pustit. Objednal píležitost a od-

poledne mne nechal na pl cesty vyvézt a sám mne
vyprovodil, abychom prý mohli ješt na cest trochu

rozprávt. Z toho poznáš, že mne rád vidl, poád
ml strach, že málo jím, abych prý jen neml hlad,

i kuchaka byla starostlivá o mne, mladé hezké dve,
peju mu ji. On je vlasn gramatiká, napsal už dvojí

slovinskou gramatiku a chce te zavést cyrilinu
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místo latinky; už stran toho psal do novin „Srbsky

Dnevnik", on je korrespondentem. Horvati prý už

také zaínají psát cyrilštinou, a Šumavského slovník

ten ho teprve te posadil na kon a dodal mu chuti.

O ernohorce má strach, co prý se tam dje,^^ a poád
pemýšlel, jak by se mla slavit památka Cyrilla a Me-

thoda.-^^ Chce o tom též psát do novin a myslí, aby

se slavila všeobecná pout v Praze pi zasvcení ko-

stela karlínského ^"^ a na Velehrad aby se stal jen

výlet z Prahy. Má divné nápady, v politice je ale

nezbhlý, nemá žádný pehled; není to divno také,

on tam je samotný v té poušti a ani lovíka nemá
na blízku, s kterým by mohl moudrého slova pro-

mluvit. Na to jejich knžstvo hubuje, že je to hloupý

nevzdlaný svt. Katolík ale není, to dal tuze na jevo,

liberární v každém ohledu. Jedním slovem, snad

v Korutanech on sám jediný. Fara není tuze valná,

jen co mu dá živobytí. Zde nemají ti farái vbec
nic, je to samá žebrota. Krajina je divoká roman-

tická, v lét musí tam být rozkoš.

Babiku jsem mu pjil ke tení, as za 14 dní sem

zase pijde a pinese mi ji. Na svatodušní svátky mám
tam zase pijít, možná že také pjdu. Pipovdl mn,
že mn zaopatí rudy z Bleiberka, on tam je znám.

Tu máš popis mé cesty a Mayera, pozdravuje t
i Lambla, on o nm s nadšením mluvil. Kdybych tam

byl msíc, nauil bych se slovinsky, není to tžké.

On esky nemluví a všemu dobe rozumí, a tak jsme

všelijak motali ; škoda že není blízko velkého msta,

to mu schází, trochu té politury. V úterý veer jsem

byl teprv doma. Tam prý bys toho nasbírala, národ-

354



nich zvyk a obyej ist slovanských. Ženské tam

mají zvláštní kroj, sukn erné z Bolzana
;
jedenkrát

ti to popíšu. Nemyslím, že by si toho zde kdo

všiml, že jsem tam byl. Ti ani to slovo „vlastenec"

neznají, toho se neobávám, tu je docela jiný pomr

;

naše snahy — o tom ani nejmenší pontí nemají.

Šethkovic mne též na svátky ekali, myslili, že tam

pijdu, nechali mn to po jednom zdejším uiteli

vzkázat, pro prý jsem tam nepišel ; na svatodušní

svátky chtjí prý se sem podívat. Pece tu máme
jednou jaro a zárove i zimu, totiž na vrchách ješt

plno snhu. Te zaíná všecko zelenat, a tuto ne-

dli jsem byl u jezera Osiackého a na jedné zícenin
„Landskron" ; to je památný hrad, takových jsem

málo vidl. Byl jsem sám a sám a dost dobe jsem

se sám s sebou bavil. Mj úsudek o Helfertov spisu

ti po druhé povím, je to kus dareby.

lánek do novin ten týden napíšu a pošlu hned.

Žádost na ministerstvo bezprostedn zašlu a budu
psát Neuwallovi, bude to ale poslední, co ješt zkusit

chci, pak a mn . . . Jen se prosím t njak o to tam
starej a nepropas Lanu. Já ale musím, jak a co,

njaký as o tom naped vdt, nebo nemohu tak

najednou odtud odejít, to víš, a alespo msíc by
to trvalo, nežli bych mohl odejít

;
pensi neb quiscent

musím vždy dostat a mí než 350 fl. nemohou mn
dát; ty mám pojištny. ím dál tím víc se mn to

zde hnusí, a od té amnestie, co je k oekávání, ne-

doufám pro mne moc prospšného. Do mého pe-
dešlého platu sotva v mém živobytí víc pijdu, jak

to te všecko jde a obzvláštn pod správou štýrskou.
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z Jarouše mám radost, že tak dobe obstál, ne-

oekával jsem to, jen kdyby ten dareba Karel byl

jiný, ten kluk mn mrzí, že ani o sob vdt nedává.

Tak bude Dora Francouzkou? To je také dobe. Už
kolikrát jsem vzpoml na Hynkv hrob, jak asi vy-

padá, poád ho mám na mysli, obyejn vždy než-li

usnu. Tu si vás všecky pedstavuju a s vámi roz-

mlouvám a tak jsem v tu chvíli nejblaženjší. Mn
se též o tob asto zdá, všelijaké vci, i jednou, že

ses vdávala a mlas jít s jiným spát a m poád
chlácholila, abych si z toho nic nedál; já jsem na

to ale divn hlavou vrtl. Milá ženo, tch nkolik

ádk v tvém list byl balsám pro mne,^^ a-nemžeš

si ani pomyslit, jak mne tvé upímné vyznání po-

tšilo. Já bych t za to celou zulíbal, kdybych t ml.
Vždy lepší, když jsme jeden k druhému docela ote-

vení. Já nikdy nepochyboval nad tvou upímností,

a tvé divné chování ke mn nkdy m mrzívalo;

proto jsem byl nkdy tak, jak jsem dost nerad býval.

Bu tedy všecko zapomenuto na vky, a ponem,

a už trochu pozd, jiný život, však nám ho už

moc nezbývá. Na ho tedy si ješt trudit, máme
jiného toho dost, a bude nám obma pak leheji.

Budeš-li mít co k tení, tak mn to pošli, mám ná-

ramn dlouhou chvíli v tom kancelái, práce velmi

málo. To snad dlá ten byrokrat naschvál, že mne tak

málo zaneprazduje. Pozdrav všecky známé, obzvlášt

Mencla a Šlenkrtku ; co as dlá? Potebuju toho až

hrza, nejvíce ale boty, ty musím co nejdív mít,

a bojím se toho vydání. Musí to lovk hub utrhnout

;

budu ted veeívat mléko, abych moc neutratil.
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Nevím, co bych ti víc psal, nenapadne mn to hned,

mám toho plnou hlavu, co bych ti všecko psát chtl,

a když zanu, pak nevím co dív. Te, milá ženo,

s Bohem. Manku pozdravuj ; škoda kanárka, huboval

jsem, ale je mn ho líto, že jste o nho pišli. Dti

i tebe hbám a objímám v duchu tvj Js.

4. Nmcová muži.

(13. ervna 1857.)

(Celý dopis obsáhl šestnáct stran tiskových. Zdraví ro-

rodiny. Popis cesty s p. Menclem do Hoovic, na Žebrák

a Tocník. Zrazuje muže, by si nebral dovolenou, aby mu
to nemli za zlé.) Nemysli si, že já snad bych T ráda

nevidla, nebo že neuznávám, jak Ti tam je. To

já si dobe mohu myslit, vždy Té znám, ale co

dlat; pišel bys sem, byla by stará mela s p. a

se vším. Já bych t také ráda vidla, mnohdy,

když jdu na procházku sama nebo s dtmi, cítím

se tu osamotnlá a zatoužím po Tob; ale nauila

jsem se mnoho postrádat, tak i to. Myshm si zase,

kdybys tu byl, že by to pece zase dle starého

šlo, že bychom si nerozumli, a tak se tším, že

jsem paní svou. — Ale vskutku to není tak; já

bych to bemeno ráda s nkým sdlila a to pan-

ství jemu pepustila, ale když jsou okolnosti takové,

že to musím sama nést, tedy nesu. Já tu také žiju ^^

lépe než mnohá jeptiška, ale nkdy mimovoln

pijde mi touha, kdybys tu byl, abych se mohla na

Tvoje prsa položit a poplakat si. Já vím, že tam

pece mj jediný útulek, všecko ostatní je cizí. Tys
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mi vždy íkal a myslíš si, že já t mám za nic —
a že v mojí duši zcela jiné ideály žijou — ale

nemáš zcela pravdu. Neupírám, že jsem kdys nemla
ped sebou ideál muže, tak jako i ideál manžel-

ství. — První byl vzor vší dokonalosti a krásy, a

druhé pedstavovala jsem si co nebe. — Inu, byla

jsem mladá, nezkušená, vychovaná jen v pírod,
penechaná sama sob. Nikdo se nestaral o moje

fantasie, aniž mi svt s pravého stanoviska ukázal.

Bujná fantasie moje i k Tob mne zavedla, a Tebe

též jen zevnjšek lákal a snad nezkažený cit mj.
Kdybys byl ten rozum tehdáž míval, co nyní máš,

a mne tak znal, byl bys ze mne jinou ženu udlal.

Já T mla ráda a na ideály svoje zapomnla. ^^

Stalo se jinak, a trpli jsme oba. V duši moji je

vštípen od mladosti již pud vzdlání, touha po nem
vyšším, lepším, co jsem vkol sebe nevidla a

ošklivost ped sprostností a hrubostí. To bylo mojím

štstím, ale také píinou našeho rozpadnutí, mojím

neštstím. — Kdybych byla svt tak znala a sama

sebe, nebylo by se to ovšem stalo.

Málokterá žena má tak v uctivosti manželskou

dstojnost, jako já mla a mám, ale víru jsem v ni

pozbyla záhy. Kde ji vidt? — Samá lež, klam

privilegované otroctví, nucená povinnost — zkrátka

sprosáctví. — Moje srdce bažilo být velmi milo-

váno, mn bylo lásky zapotebí jako kvtin rosy —
ale darmo jsem hledala takovou, jakou já cítila.

Já chtla muže mít, ped nímž bych se koit mohla,

jenž by vysoko nade mnou stál, já bych život pro
byla obtovala, ale vidla jsem v mužích jen hrubé
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despoty, jen pána. — To schladlo všecku vroucnost

— úcta se ztratila, a hokost a vzdor v srdci se

umístily. Tak to šlo — já žila zase v sob, jako

dve, a ty staré ideály v duši opt se umístily.

Tlo moje jste mli, iny moje, moji upímnost, ale

touhy moje šly do dáli, kam, tomu jsem já sama ne-

rozumla. Toužila jsem, chtla jsem to prázdné

místo v srdci ním vyplnit, a nevdla jsem ím.

Tenkráte myslela jsem, že to mže být jen láskou

k muži; — nyní vím, že to není pravda. Byla jsem

sama s sebou nespokojena, nesjednocena. Dti byly

moje jediná rozkoš a pece mne jejich nevdomá
láska nemohla uspokojit. — Já chtla být lepší,

chtla jít po pravd, a svt mne nutil lhát. Bože,

co mne to náboženství stálo boj; nyní jsem to

vše pestála a duše moje pokojná je v tom ohledu.

Idey národní chopila jsem se celou duší, myslela

jsem, to že je to, co touhu moji ukojí. Ani to;

idea ta ovšem asem stala se pevným pedsvdením
a cílem mých snah, kdežto díve více jen roman-

tická byla fantasie, neuvdomlá. Já poznala svt,

shledala jsem, že není na svt ideál úplné doko-

nalosti. Chtivost srdce zklamala mne mnohdy; —
držela jsem za zlato, co bylo bláto. Tak jsem se

uila ; a pece nepestala toužit, a hledat po zosobn-

némmém ideálu. Mla jsem ctitele nejednoho — jeden

ml ducha, který mne zaujal, onen tlo, ten srdce,

onen rozum, ale konen jsem pece v nich nevi-

dla, po em jsem toužila: muže, ped nímž bych

se ráda koila. — Všickni mli své slabosti, nimbus

spadl, a byli to obyejní muži, z nichž bych si



žádného za muže svého nevolila. Touha ta spoívá

v duši mé, jako kapka, která nevysýchá ani neod-

téká, ale vn se tpytí jako diamant; je to ona

touha po neskonalé Kráse a Dobru, je to ona touha,

která lovka z prachu povznáší, která, kdy se

octne v pírod, náru mu rozevírá, že by celý

vesmír k srdci pitiskl, která ho vede na cestu

Calvarie! — Touha ta spojena s láskou, láskou

opravdivou, ne k jedné osobnosti, ale ku každému
lovku, k veškerému lidstvu, láska, která nežádá

odplaty, nalézajíc sama v sob vše, snaha státi se

vždy lepší a Pravd se sblížiti, to je mj ráj, moje

štstí, mj cíl. To mi dodává síly, to mne blaží, a

bez té lásky, co bych byla? — Ale svt ti to ne-

pochválí: já vím; svt haní, co je v lovku nej-

krásnjší; pirozenost slov mu híchem. Kdo se

nežene s obecným stádem pouze, jen za korytem,

toho kižujou; takový každý je muenníkem. Ale

lépe být muenníkem, než být darmochlebem, který

neví, za a pro je živ.

Kdyby té lásky, té poesie ve mn nebylo, jakže

bychom my spolu žili? — To by to se mnou špatn
dopadalo, nebo jsem všecku dvru k Tvému srdci

a úctu ped Tebou ztratila; kdybych nebyla pišla

k lepšímu rozumu, bylo by to tak zstalo. To však

je pravda, že když jsi vzdálen, se mi zdáš pknjší,
a že po Tob astji si zatoužím. Je to pirozené

a Tob snad také tak je. Když jsou dva ustavin
pospolu, všecky svoje poteby jeden ped druhým
vykonává, pkné, nepkné, tu se zevšední jeden

druhému. Není pak touhy, ani poesie, je to jen zvyk



a poteba, co je k sob vábí — a to je, co se mi

protiví. Mn by se každý muž zprotivil, kdyby usta-

vin byl okolo mne. To je, co aristokracii neb bo-

hám závidím, tu píležitost, že si mohou být vždy

vzácní. To víš, já mám už takové své podivné ná-

hledy, a ty já už asi nepemohu. Pemohu sice, já

se umím pemoci, ale což, pak se dje vše bez po-

tšení! — Já bych pála si, aby mezi námi bylo

pi všem inní a jednání potšení a ne jen ta

chladná povinnost. — Goethe povídá: Was ist Pflicht!

— Pflicht ist, was sich der Mensch selbst befiehlt!

— Všecko si však lovk poruit nemže; já bych

Ti byla také nkdy ráda v jedné povinnosti vyho-

vla, ale práv v té pípadnosti neplatí žádný zákon,

žádný mus, hrozba ani prosba, jestli není vzájemné

zplanutí citu. — Práv v této pípadnosti mli by

mužové vždy zapomenouti, že jsou páni, a chovati

se k ženám, jichž si váží, co milenci, — Tu dlužno

šetiti co nejvíce citu a chrániti se co nejvíc každé

sprostnosti. — Já alespo mysh'm, že by takovéto

chování kvt mnohého svazku manželského do pozd-

ních let udrželo. Co ty myslíš?

Ale já jsem se dala zase jednou do plácání o v-
cech, o kterých snad bych nemla s Tebou mluvit.

Co psáno, to psáno, poslouží Ti alespo, že lépe

poznáš tajné skrýše své ženy — kde schovává ty

svoje tajnosti — a jestli nás ta kometa dnes v noci

smete, tak budeš vdt k mnohému verši notu. To

je rámus s kometou. Nejen já, ale mnozí jsme to

pozorovali, že nejvíc strachu lidem nahnalo knžstvo.

Rozposílali modlitbiky, kázaU, že je lid bezbožný.
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že na n bh sesílá trest ; — byly modlení, zpovdi,

písn — a bh ví co všecko, a mezi lidem se roz-

neslo, že se papež v ím ve dne v noci za lidi

modlí. (Nkde u džbánu nebo . . .^^) — Havránek

vydal brožuru „Nebojte se komety" — ale takový

nesmysl, že se tomu lidé smáli. O Boží Tlo, když

šli lidé k zámku z kostela, chodil jeden mužský
a pilepoval na rohy od zámku až dol do Karlovy

ulice plátky, na nichž bylo vytištno: Že budou

s nebe padat (dnes o plnoci) ohnivé kameny jako

mlejnské, že roztískají celou Prahu do gruntu, pak

že se setkají dva oblaky nad samou Prahou, roz-

trhnou se a že bude potopa. Mnozí lidé polomrtví

odcházeli, — a bylo pláce až hrza. — Za chvíli

ale pibhli policajti, plátky trhali a po onom se

pídili, co je lepil. Nejspíš že také do tiskárny šli. —
Dnes bylo zase na robách pilepeno, aby se lidé ne-

báli, že už nepijde kometa. Povídali studenti z re-

álky: „Aha, ona nesmí do Prahy, když nemá legiti-

mationsschein !" Kluci I — Kolik lidí se tu ale ty dni

zbláznilo, že pišli do blázince — ze samého strachu.

Te eknou knží, že to na prosbu Svatého otce

a jejich modlitby bh odvrátil. — Na venku se zase

tuze zmáhá bigotismus, misionái toulají se po kra-

jích, pout se zmáhají, porodinec je plnjší a kapsy

knžské; srdce lidu prázdnjší. — Kýž by jim tu

nkdo vyesal jako v Belgii! — A když všude jen

fušujou, a nikde nic kalého se nespraví. — Co íkáš

Halánkovi ?^^ Ten se uhodil pes kapsu ! — Ale také

s tím bhal jako slípka s vejcem. Já si pi tom vy-

dlala nkolik mázek ležáku, ale na mou t vru,



to je pivo výborné, nejlepší v Praze, jak každý íká

!

— Nyní má zase melu s vydáváním klassik, vstril

mi ruské, anebo z nmeckého nco. Z ruského v prose

není nic než Nedorost a Revisor, peetla jsem ob,
ale pro naše obecenstvo to není, to je psáno pro

petrohradské inovníky, jejich šlechtu a lid. — Tedy

jsem musela vzít od Gutzkova „Tartuffe" — je to

takový pobožnstká — vlk v kži berání, a vý-

borný kus pro náš lid. Dám si na tom záležet. Za-

opatil mi to z bibliotéky divadelní i s Mecseryho^^

podpisem a policejním vyškrtáním nelibných jim míst.

(Policie ho má v žaludku.) Chce, aby se kus ten

v oktobru hrál,^^ musím tedy s tím pospíšit. — To

on zaasté pinese také kus šunky nebo peeného
kus kuete, ale se mnou to také hned sní. Já mu
ale za to musím všelicos napsat a íst. Jen kdyby

nebyl takový sprosák
;
jako všickni, tak i on ví, že

se mnou smí mluvit oteven, a proto i on mi všecko

poví, a onehdy mi také ekl, že bych se mu líbila,

já mu také ekla svoje mínní, a on si zakousl kus

šunky a zaje to.

Onehdy zase pinesl v kapse holoub, a když jsem

mu za n napsala 16 adres na Slovensko j dal pi-

nést máz piva svého a holoub sndli jsme. Pi jídle

povídal: „Vidíte, milostpaní, já bych Vám nevím co

dal, a Vy mne nechcete mít ani trochu ráda." —
„Já myslela, pane F., že jste mi to holoub pinesl

za ty adresy? To jsem já nevdla, že Vy byste mi

chtl nco dát za to, abych Vás mla ráda," —
usmála jsem se. „To ne, vždy nejsem takový sprosák,

a znám Vás, ale to víte, kdybyste mne chtla mít ]



ráda, že bych si troufal více Vám podat než nyní/

— „Dkuji Vám, p. F., já pro svoji osobu nepote-

buji víc než mám, a žádosti nemám ; co mi kdo dává,

to pijímám ve jménu své rodiny. — Vaše nabídnutí

mne tedy nemže pohnout, a že libost se nekupuje,

jen za libost, to snad pece víte, jestli jste neza-

cházel jen se sprostými ženskými?" — „Vy jste

zlá, m. p., hned lovka odseknete, já Vás držím

pece za paní tak rozumnou, s kterou se nemusí

lovk ostýchat promluvit pravdu — aby mu nedala

hned facku — Vy pece víte, jak lovku nkdy je

[....]. Já jsem zdravý chlap a jsem mlenlivý a Vy
byste to také na mne neprozradila. Vidíte, a já Vás

mám tuze rád, mimo svoji matku Vás ctím nade

všechny ženy. No, eknte, že mne budete mít trošku

víc ráda?** — Pi tom si utel hubu, protože usta-

vin žvejkal, vzal mne za ruku a políbil mi ji.
—

Jakožto ctnostná priidní paní, mla jsem ho vyhodit

ze dveí, ale jakožto rozumná pustila jsem se mu
do smíchu. Ten jeho Liebeserklárung pi tom jeho

žraní plnou hubou byla tuze komická studie pro mne.

„Ale jdte, Vy se mi vysmíváte?" povídal. — „Jestli

Vám na tom nco záleží, abychom zstali dobí

pátelé, jací jsme už tolik let, tedy bute rád, že

se Vašim podivným nápadm vysmívám, nkdy jindy

bych Vám povdla, co by Vás mrzelo. Co pak Vám
to nenapadá, že mne urážíte?" — „Já Vás tím

urážet? Co si mysHte? Vždy je to pirozená vc,

a Vy jste pece paní, která má zkušení, jak to chodí

ve svt a že si to každý hledá, kde by se mu to

nejlepší líbilo. i to máte za hích?" — „Ano, za
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hích, kde se to dje bez vzájemné libosti, a tako-

vého híchu bych se ošklivila. Kdyby mi toho bylo

poteba jako Vám a kdybych považovala ukojení té

poteby se stanoviska všedního, možná, že bych si

to také tak prakticky zaídit chtla jako Vy. Ale

libost není žok chmele, aby ho mohl koupit, ani

sklenice ležáku, aby ho vypil, když dostane žíze.
— Já Vás mám ráda co dobrého pítele a lo-

vka, co muž byste se mi nelíbil. — Te víte, co

myslím, a více o tom nemluvte," — povídala jsem

mu. „No, vy jste mi pkn povdla, to mi také

ješt žádná neekla/ zamrail se, ale pak jsme to

zamluvili literaturou klasik, a od té doby se ne-

zmínil. — Tak vidíš, jaký on je sprosák. Já bych

Ti to nebyla vypisovala, snad se budeš i mrzet, ale

abys vdl, co já všecko v svém živobytí nemusím
peslechnout. Pro mne je dobe, když poznám všeli-

jaký lid
;
pánbh stvoil kon i vola. — Když já tu

scénu nkde neuvedu, a jsem co jsem; kdybych

byla tak táze emancipovaná, jak si to mnozí myslí,

mla bych jist mén starostí. Dnes k. p. máme n-
kolik krejcar, zítra je nedle, a já nevím, kde se

obejdu; — mohla bych jen poslat k p. Halánkovi.

[Dv stránky tisku. O svém zdraví. O známých. Radí, aby

sbíral a sušil kvtiny.]

5. Nmec žen.

(Úryvek dopisu ze 6. ervence 1857.)

Ty ses usmála tedy mému vyjádení, ale trpce,

že jsem na to pyšný, žes mou ženou. Vidíš, ženo,



<:

tys mn nerozumla, ty snad myslíš, že jsem proto

na tebe pyšný, pro tvou slávu snad, než mn to

ješt nikdy nenapadlo, abych si na tom nco za-

kládal. Já jsem pyšný pro to, že jsi taková, jak bez

slávy jsi, ponvadž takových žen je velmi málo na

svt, já alespo tob podobnou neznám.

6. Nmec žen.

(Plka dopisu z 21. zái 1861.)

(Dopis tento jest poslední, jejž Josef Nmec žen své

vbec psal. Nebyl dosud otištn mimo krátký úryvek, jejž

uveejnil J. Lelek ve Sborníku. Je psán do Litomyšle, záhy

po píjezdu Nmcové do tohoto msta, kde hodlala Nm-
cová u nakladatele Augusty vydávati sebrané své spisy,

a reaguje na její dopis zaslaný Doe 17. záí; v nm Nm-
cová úmysln vyliuje, jak se má v Litomyšli dobe, že je

pijata Augustem za korektorku, což neodpovídalo pesn
pravd.

V úvodu dopisu zrazuje Nmec svou ženu, aby nevila
Augustovi, kterému prý hrozí bankrot Dopis Nmcovou
velmi rozrušil, ukázala jej Augustovi, jenž prohlásil urážky

Nmcovy za impertinentní lež.)

. . . Popsal jsem ti tuto všecky okolnosti materiálm.

Te ti píšu co muž.

Dle toho všeho hodláš ode mne docela odlouená

žít. Kdybys byla se mnou právn rozvedená, neml
bych žádného práva k tob, a tys by si mohlas

dlat, co by se ti líbilo, s tím podotknutím, že bysi

též nkteré z dtí na tvou starost si vzít musela,

tak zní zákon. Právn rozvedená nejsi a proto pod-
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léháš muži, bez jeho svolení nesmíš takového nco
podniknout. To se mže jen tenkráte stát, když

muž není vstavu ženu uživit. Tento pád ale není

tu. Tys nco uinilas a neptala ses mne, co tomu

íkám a jsem-li s tím krokem srozumn. To jses

zas pekvapila jak obyejn. Když já na tom stát

budu, musíš Litomyšli hned opustit, a když nebudeš

chtít dobrovoln, jsou zákony prostedky, kteí t
k tomu donutjí a tebe tvému zákonýmu muži

pivedou, pokud živa jsi; to se rozumí, co mrtvou

pestává pak všecko — rozumíš mn ? Proto t nyní

vyzývám, abys mne, a to hned, o všem zpravila, co

zamýšlíš, dle toho pak já dále budu jednat, a v
mn, že jen k tvýmu prospchu. Já jako muž, po-

kládám to za svou povinnost jednat jako poctivý,

kterému na cti ženy a dtí záleží bez vší fantasie

a fixních ideích(!), které u tebe pevládají. Jak se

pak na tvou zprávu, kterou tyto dny jistotn oe-
kávám, rozhodnu, nemohu naped udat ; možná dost

že co muž svého práva použiju.

Ostatn musím podotknout, že to ukazuje velmi

málo pravého mateského citu, když s tímto krokem

na jevo dáváš, že ani nechceš být na blízku svých

dtí, který ješt pedce dost asto matku potebujou,

tebas by už odrostlé byly.

Míníš-li se nechat ode mne právn rozvést, ui
to na patiném míst, já z mé strany nemám nic

proti tomu. V Litomyšli není ale to místo, to se

musí stát zde a k tomu je tvá pítomnost zapotebí.

Spome si na tvá slova, ale ty máš tuze krátkou

pamt, když jsem odcházel poslednikráte z Bydžova,
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jaký to kontrast. Mluvilas jen, abys nco mluvila,

liché slova, jak obyejn.
Že ti as tato e v tomto listu milá nebude,

mohu si myslet. Mj obyej je, že já vždy zejm
mluvím a jednám, za lubem si nikdá nic nenechávám.

Ponvadž s tvým chováním dokazuješ, že ti na dtech
pranic nezáleží, tak ti o nich také nic nepíšu a po-

dotýkám, že sotva co o nich uslyšíš, neb oni též

svou laskavou maminku dobe znají.

Tvj posaváde zákonný manžel

Nmec.

* Cho prof. Jana Krejího ; honojá zaslal editel reálky
Jos. Wenzig, pítel Nmcové, z . . M. (V. V.)

^ Ant. Marek, dkan v Libuni. (V. V.)
^ lánku toho ani Hansmannovy balady v . . M. 1857

není. (Kab.)
^ Viz pedešlou poznámku!
^ Boan a Lanna, podnikatelé staveb železniních a vod-

ních. (Bohd. N.)
^ Za prvního pobytu pražského (41—45) Jos. Nmec vzal

k sob matku a sestru Annu, aby v domácnosti mu vy-
pomáhaly, z ehož vznikly mrzutosti s Nmcovou; Anna
byla u Nmc opt v Liberci (49—50). (Bohd. N.)

' V N. Bydžov, jako v etných vtších mstech v Ce-
chách, byla nižší reálka dle statutu z r. 1851 (trojtídní).

V. V.
" Založená r. 1833, jež mnoho prospívala ku povznesení

emesel. V. V.
" Profesoi eské reálky, ízené Jos. Wenzigem. V. V.
" Fr. Šanda, nar. r. 1831, byl tehdy asistentem kreslení

pi . reálce. V. V.
" Plutarchos, nar. asi r. 46. po Kr., ecký spisovatel za-

jímavých biografií, které od nejstarších dob byly u veliké

oblib. Dle tchto vzor mly se vydávati životopisy slav-

ných ech, poínajíc nejstarší dobou, pode jménem »eský
Plutarch*. Tato památná schze dala Fr. L. Riegrovi podnt
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k vydávání Nauného Slovníku, který vedením jeho poal
vycházeti r. 1860 a dokonen byl 1874. Za heslo Rieger
dal v elo slovníku: V práci a vdní jest naše spasení. —
Myšlenky vydávati „eského Plutarcha" chopil se Josef

Rupert Pecechtl (nar. 1821); vyšly jeho prací dva díly

(1874, 1875). Jsou to kratiké životopisy elných muž e-
ských s obrazy s názvem „eskoslovanský Plutarch". (V. V.)

^^ Gorlach, slovin. Gorjane; pozdji byl M. Majar faráem
v Podklošteru (Arnoldstein). V. V.

*2 Julius Plošic, svobodomyslný fará v Selcích u B. By-
stice, pítel Nmcové.

" Havlíkovy Ep. Kutnohorské. V. V.
" Rázným reformátorem všeho života na erné Hoe byl

Danilo I. (1851—1860), který byl proto od nepátel nového
poádku v nenávisti a konen dne 18. srpna 1860 úkladn
zavraždn. V. V.

*" Na vnou pamt píchodu sv. vrozvst slovanských
Cyrilla a Methoda r. 863 na Moravu konány r. 1863 velko-
lepé slavnosti na Velehrad. V. V.

^^ R. 1863 vysvcen zpsobem slavnostním nový chrám
/ ist románském slohu, založ, ku poct sv. Cyrilla a Me-
thoda V. V.

" Nmcová psala v onom dopise 17. dubna : Také o Tob
se mi nkdy velmi živ zdá, a pak se mi celý den
jaksi stýská, a dala bych za to pt groš, jak je nkdy ne-
mám, kdybych Ti mohla ruku podat. My jsme se už jaktživi
jeden druhého dost nazlobili a natrápili; ale já vím pece,
že mne upímn miluješ a já, by i podivínské nápady mla,
a svéhlavu tvrdou, pece mám také srdce upímné a ne-
opustila bych t v niem . .

.

" Má asi státi: nežiju.
^" Rozumj ped svatbou.
'^ Drastický výraz.
" Ferdinand Náprstek r. 1859 založil cenu na nejlepší

drama z djin slovanských. (Kabelík.)
" Tehdejší místodržitel.
^* Kus byl dáván teprve 13. listopadu 1859, tedy o dv

léta pozdji.

m





XI

JAROSLAV NMEC





Nejmladší ze ty dtí Nmcové, Jaroslav, narodil se

v Praze r. 1842. Jako Hynek i on ml vlohy pro kreslení

a Nmcová chtla u nho uskutenit sen, jenž smrtí Hyn-
kovou byl zmaen — míti syna slavným malíem. Není

pochyby, že v té vci pecenila kreslíské jeho vlohy.

A stísnna krutými pomry, nevzdávala se svých plán.
Zajistila si msíní píspvek 10 zlatých od prof. B. Staka
na dobu pti msíc, nkolik duchovních rovnž slíbilo

podporovat mladého umlce a tak vypravil se Jaroslav,

který již v Praze navštvoval malískou akademii, 10. dubna

1860 do Mnichova.

Zde se protloukal ubohý hoch hned s poátku dosti

nuzn. Chodil do Kaulbachova atelieru, když však slibo-

vané podpory nedocházely, chtl se vyuiti alespo ez-
báství. Ml v Mnichov jediného dobrého pítele, pro-

fesora hebrejského jazyka na universit mnichovské,

Františka Richtra, pravého Mezofanti, jenž i eštinu slovem

a písmem ovládal a jemuž Jaroslava doporuil prof. Jan

Purkyn.
Z desítimsíního pobytu Jaroslavova v Mnichov zacho-

valo se dvacet osm dopis (celkem máme od nho ticet

devt), z nichž nabýváme jasného obrazu o jeho strádání

v cizin. Z dopis matiných zachován jediný do Mnichova

(celkem tyi, ostatní její dopisy Jaroslavovi jsou snad ješt

na Rusi).

S poátku, dokud prostedky jeho jakž takž staily, s hu-

morem snáší svoji bídu — je dojemné, jak leckdy v nej-

krutjší situaci, kdy neví, co zítek mu pinese, napíše

matce veselý dopis, aby ji pespíliš nezeirmoutil. Konen
však vyvolá i u nho strádání roztrpení a vynutí mu i zlá

slova, zejména proti eské spolenosti, že syna slavné spi-

sovatelky nechává hlady v cizin hynout.

Matka stále mu radí, co jak zaídit a koupit, a syn
trpce si stžuje, že s penzi naprosto nevystaí. V nejvtší

tísni konen matka sežene a pošle njaký obnos, který

staí na zaplacení nejnutnjších dluh a na trochu jídla.

Když pak veškeré podpory ustaly, stupuje se obsah do-
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pis k holému zoufalství a úplné zmalátnlosti a zbývá jen

jediná palivá touha po návratu dom.
Domácí paní udala jej posléze policii, kde mu pohrozili,

aby Mnichov opustil. Jsa z bytu vypovzen spal u známých
brzy tu, brzy onde. V posledním dopisu zoufá si tak, že mluví

i o sebevražd.

Jaké muednictví osud pipravil mateskému srdci!

Tak krut koncil tento sen nevyléitelné ilusionistky.

Konen 30. ledna 1861 Nmcová poslala vypjený
obnos a poátkem února Jaroslav vrátil se churav a vy-

erpán do Prahy.*

Jaroslav byl rozkošný hoch, veselý a pirozený, družný

a otevený, slovansky mkká, trochu bohémská duše. Je

hlubší a otevenjší než Karel. Dojemná jest jeho láska

k matce: v dopisech nalézá vždy nové a nové výrazy a

odstíny pro svj cit.

„Bude ti zase smutno, až Dora odjede, o kéž bych ji

vystídati mohl, umel bych slastí."

„Drahá Mamiko, líbám T v duchu, v nárui tvé byl by
nejštastujší Tvj Jaroslav."

„Drahá maminko, bud zdráva, modli se za toho, jenž t
v srdci nosit nepestane, za jen v tob žijícího Jaroslava."

„Co bych za to dal, kdybychom mohli spolu být, milo-

vali bychom se jako dv holoubk."
„Tedy ti, drahá matko, poslední psaní píšu, s jakou ra-

dostí to slovo povídám, ach kýž by to byl poslední. Až se

shledáme, zapomenem blažeností oba, co jsme zkusili."

„ . . . zalítnu ale ješt k Tob, drahá mutrdliko, s Tebou
budu se ješt kochat, kýž bysi aspo Ty šastná byla. Tvé

srdce cítí nejlépe, ty víš co mne tíži a bolí.

V tvém objetí zapomínám vše,

v nm chtl bych zemít.

Co život nám nedá, vzpomínáme
si ve snu — by by i vném."
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I. Jaroslav matce.

V Mnichov dne 6. veír

(ervence 1860).

Drahá Mutrdliko!

Ten dukát ^) od Tebe, drahá Mutrdliko, jsem dostal

dne 1. Dostal jsem za nj 5 f. 30 kr., zde jsou dukáty

obžní peníze. Nemohl jsem si ho nechat, jak si

soudila, ale hned vandroval do chtánu mé draho-

cenné paniky, která, jak jsem ti v posledním listu

psal, mn již sladounkým zaukáním v duši íkala.

Myslím, že jsi to psaní dostala, poslal jsem ho n-
kolik dní ped prvním, ale nemohl jsem ho vyplatit.

V tom ti píšu, že ten balík jsem dostal, a abysi

ekla Milostpánovi Stakovi o peníze. ekám na ty

peníze jako na smilování boží, a on pan Stank myslí,

že já mám tolik asa (!) ekat jako on. Vidíš, drahá

Mutrdliko, tak to je. Já nemám groše již od 9tého

století, proto si mžeš pomyslit, jak mn je tch 40 f.

poteba. Jsem živ ani nevím sám jak. Ráno snídám

doma, obdvám v jedné nóbl zahrad v residenci,

né ale bažanty, ale chleba, který je zde chvála bohu

za 1 kr. dost velký, pitom se dívám a vybírám si

ze špeiscetlu, totiž anglické mluvnice. Jeden 6ták

mn vystaí na 3 dni, ten si vypjuji od mých
spolužák, p. Caprovi, tomu voslovi již nemžu íc

a nechci, a jiného neznám.

Ješt jiných lamentací a píin bych t mohl po-

doutknout(l), ze všeho ale vidíš, jak mn je. Myslím,

jestli mn peníze díve nepijdou, aby si ekla panu
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Stakovi, akoliv je to nepíjemná vc: „Voní

p. Johan, tentononc, jak to myslej, nedlaj žádný

prštákule! sic ..."

Až dostanu peníze, bude první, že se naobdvám,
to bude pro mne velký festák. Ted jsem se, drahá

Mutrdlicko, nauil rozmovat, mím pl hodiny na

2 kr. bochánku, aby nedostala paní veee vtší díl

než pan obd; te bych nepolykal ty mísy škubánk
tak kaltherzig ! I

Pijte, vy veselí dnové.

Kde jsem já v radosti žil.

Vrate se, zlatí vy snové.

Kde jsem jen jedl a pil. (Opakovat.)

Vy dolky s povidlí s cukrem,
]

Kde vy se potulujete, i

Vy mazané krajíce s máslem
;M více již neuzíte! ach! (Opakovat.)
|

A kdybyste za Rejnem byly
\

Vy knedlíky odstranny,
|

A kdyby vás nebesa kryly.

Vy knedlíky musíte bejt mý. 'i

atd.
I

i

To je jen pedmluva, kterou si jen zpívám s pís- '

nickou v nejveselejších dnech.
j

Te nechme již elegie a zajdem v humoristický
|

Že táta odejel nebo odjede, je dobe; že se po- i
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lepšil, tomu se nedivím. V tvém psaní je cedulka

na Lukeše. Ten zde již není, je ti to nóbl pán, který

dlá velkého gentlemana, není s ním nic. Také ty

obrazy nemám
;
jeden již mám skoro hotový, ale

nemohl jsem dále pokraovat, an jsem neml na

barvy. Nemohu jeden poslat proto, že to za kysnicku

nestojí, nýbrž všechny najednou. Nebude se platit

víc, než kdyby to p. Lukeš vzal s sebou, nebo do

kufru takový obraz zastrit nemže. I ty uplakaný

kanovnicky epici^ udlám nco, jestli ale nic za

to nebude, pak (jak Poláci íkají) „všakrev ty juše na-

trepu". Hlavní je ale peníze, potom všechno budu

moc udlat. Již za 3 nedle budou prázdniny, v tch
budu študovat, malovat ty obrazy a nco kopírovat,

mý krajánkové chtjí, bych dlal zkoušku do Mal-

klasse, kterou také budu dlat, naped si ale vše

obchodím politicky. Že pan Šafaík se chtl zabít,

vím, že p. Lambl dostal místo do Charkova, též, i že

náš výbor žádal o národní novin (!). Nemusíš mn
nic psát o politice, ale hodn o tob a jak se vám
vede (tuze ne dobe, si mžu myslit), a potom o Ba-

rušce. * Mé zamstnání je te ten peklad p. Sybela, ^

který mn Rychter, jak jsem ti psal, trochu opravuje,

mimo toho se uím anglicky a to piln, potom mluvím

denn ve škole rusky. ekám a budu ekat celý

zítek na psaní, a jestli jste ho poslali, zajisté ho

dostanu, já si z bolestným srdcem myslím, kdyby

pišlo a vy nemli peníze, a já ale nemám, abych

ho vyplatil ... Já vždy uteu, když má ta hodina

pijít, kde psaní pichází, abych jestli njaké pijde,

nebyl doma, nebo nemám obyejn ten groš, který
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za mne moji hausleite zaplatí. Drahá Mutrdliko,

nemusím ti to dvakrát povídat, pošli co nejdív ty

peníze od Stanka, až je dostaneš. Ješt pár dní

a cítil bych obtíže se zdravím. Až dosud jsem úplné

zdráv, jako ryba erstvý, akoliv se tomu sám divím,

nebo je zde te ohromná zima. Nemžu se psaním

dlouho obírat, nebo to mn pevádí k vám a ty víš,

co z toho pojde. Drahá Mutrdliko, až mn pošlete

to psaní, budu Ti mnoho zas psát. Líbej za mne
Doru.

Tvj
v Tob

Jaroslav.

Obálka

:

Miinchen.

Razítko: Miinchen 7. Juli 1860 II.

Madame Madame Božena Nmec,
Schriftstellerin und Beamtensgattin

in

Sehr dringend Prag (Bohmen)

Stepfangasse N: 544 II. St.

2. Jaroslav matce.

V Mnichov dne 4. Aug. veír.

Dnes ráno jsem asn nádobyejn vstal, mysl

má byla klidná, byl jsem dosti spokojen, nemyslel,
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že veer budu tak malomyslným a rozhoeným.
Neml jsem ani 3 kr, abych si mohl koupit k obdu
chleba, kojil jsem se ale nadjí, že obdržím od Tebe

psaní s penzi ; vyšel jsem tedy již o pl dvanácté,

abych, kdyby brieftreger pišel, nebyl doma, nebo

jsem neml groš, který se platí od nho. Na cest

jsem pemýšlel o tom a obával jsem se, jestli zase

p. Stank nedržel slovo, jaké to bude. — Hladov

a takovými myšlénkami se obíraje, odebíral jsem

se k domovu. Co jsem ml dlat ? žebrat — k tomu

jsem se nemohl odhodlat, a prameny mé byly všecky

vyerpané. Tu potkám Volfa, mého chudého pítele,

který spchal k obdu do kláštera, prosil jsem ho,

nemá-li alespo krejcar; on neml, povídal mn
ale, že mohu jít s ním, že nco k jídlu dostanu.

Co uinit, tu pestává všechna filosofie, hlad vše

pemáhá. Žádný mn nemže íc, že jsem to udlal

z lehkomyslnosti, pemáhal jsem, jak mohl, nejedl

jsem již trnácte dní nic teplého, jen chleba, když

jsem ale ani na ten neml, když jsem od každého

se vypjil, až se mne všichni báli, pak jsem to

musil udlat. O, vy lidé, je Vám lehko kiet a štítit

„ten JÍ v kláštee mezi žebráky", abyste ale dopo-

mohli lovku, že by si mohl vydlat, to vám ne-

napadne I Šel jsem tedy s ním. Pišli jsme ke klášteru,

on zazvonil a my vejdeme. Jak mn tu bylo, drahá

mutrdUko, mžeš si pomyslit, nevidl jsem hanbou

žádného. Okolo stolu sedli žebráci, staré baby a

dti ekaly s hrnci, až pišel fortný s mísou,

z které se všeobecn jedlo, tu jsem si pomyslil,

drahá mutrdliko, jak by tob bylo, kdyby si vi-
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dla mne státi mezi tlupou žebrák, která na mne
a mé šaty ukazujíc volala, že toho nezasloužím.

Fortný se mne ptal, co chci, já ho prosím, ne-

mžu-li dostat nco k jídlu, nebo v týdnu. Povídal

mn, že si dnes mohu zatím k druhým pisednout

a každý tvrtek že mohu pijít. Mli jsme chlebovou

polívku z vody, která mn chutnala, akoliv tam

bylo všeliceho, co jsem doma vždy zahodil. K tomu

jsme dostali krajíc erného chleba. Utíkal jsem odtud,

jak jsem mohl, aby mne žádný nevidl, že jsem

tam byl, zdálo se mn, že každý na mne ukazuje,

že vidím Palackého, Sybela a všechny, jak se za

mne stydí. Pišel jsem dom. Tu stála štafelaj

s obrazem, který má býti co nejdíve dodlán, na

kterém ale, an nemám na barvu, která mn došla,

pracovat nemohu. Dnes se mn zdála ta tváika
panny Marie krásná, jak rád bych byl na ní pra-

coval.

Mluvil jsem pedveerem s Eberhardem. Povídal

jsem mu vše, an šel práv k Rychterovi; prosil

jsem ho, aby mu to njak povdl, kdyby mn
mohl, an zná pevora toho kláštera, protekcí za-

opatit astjší obd u tabule študentské v tom

kláštee. On vždy byl tak dobrý ke mn, pomohl

a radí mn, jak mohl, a má mne zrovna tak rád,

jako druhé bohaté. Když mu to Eberhardt ekl,

byl náramn pekvapen, povídal, že mn ekl, abych

to nedlal (já si ale nemohl pomoci; on necítil to,

00 já), že ti páni . . . (konec chybí).
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3. Jaroslav matce.

(Úryvek z 22. prosince 1860.)

22./12. 1860. Spím každý den jinde, jak m n-
který známý u sebe nechá. Nemohu se mýt a ne-

mám co jíst, a bloudím, nevda, co poít. V pon-

dlí jsem slyšel, že bude štdrý veír, smutná to

bude upomínka pro mne, já vám žádnému nic ne-

budu moci dát, a vy také né ; až ale budeš ke stolu

sedat, vzpome si na mne, kdo ví jestli budu mít

na ten den kousek chleba. Mn je nyní velmi

smutno, a tak jakousi pedtuchu mám, že až do-

stanu, kdo ví, jestli budu moci piject, a tu si

peju, abych alespo po káe dom mohl . .

.

^ V Praze zamstnán byl ve fotografických závodech.
Pozdji odebral se ješt zcela mlád na Rus jako uitel kre-

slení. R. 1881 stal se Jaroslav inspektorem reálky v Odse,
pozdji editelem reálky v Rovn a pak ve Vinici. Zabýval
se též horliv sadastvím, takže byl vládou r. 1895 poslán
do sev. Ameriky. Výsledkem této cesty byl obšírný spis

„Promyšlennoje plodovodstvo v Svernoj Amerik" r. 1898.

Toho roku pijel do Prahy, aby se léil z rheumatismu, zde
zemel 20. listopadu 1898 a pohben na Vyšehrad do hrobu
matina. Vdova po nm podle došlých zpráv žila ješt roku
1921 ve Vinici na Podolí.

^ Dukát darovala Nmcové Bulharka pí. Semienová na
památku.

^ Štulcovi.
* Baruška Kížkova, dcera skladníka u ^^Halánk*, byla

tehdáž Jaroslavovým ideálem. Provdala se za Fr. Simáka.
Sestra jeji byla Josefa Náprstková. (J. Lelek).

^ Na doporuení Palackého svil prof. Sybel Jaroslavovi
k pekladu eské listiny historické. (J. Lelek).
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XII

VOJTA NÁPRSTEK





Mezi páteli z posledních let jejího života byl též Vojta

Náprstek. Znal se s Nmcovou již z prvního pražského po-

bytu z let 1842—45, kdy studoval filosofii. Po íjnové revo-

luci vídeské odejel do Ameriky a vrátil se teprve r. 1858.

Zmínka o jeho návratu vyskytuje se v korespondenci Nm-
cové; nazývá jej ješt „pudivítrem", ale pozdji, seznavši

jej blíže, ocenila, jak Náprtek v Americe vyspl. „To je

jiný lovk než Ferda", píše Jaroslavovi v r. 1859.

Nmcová jej navštvuje, prohlíží jeho vzácné sbírky a

stereoskopické obrázky a dostává od nho lístky do divadla.

Jest zásluhou badatele pana J. Lelka, že osvtlil blíže

vztah tchto dvou osob ve lánku „Poslední pátelství B.

Nmcové". Podailo se mu objeviti sedm lístk, jež Ná-

prstek psal Nmcové, a dva dopisy psané Nmcovou Ná-

prstkovi.

Onmi lístky, zcela strunými, zve ji k sob na návštvu

nebo umlouvá schzky, nebo jimi provází zásilku penz —
jednou 10 zl., po druhé 20, jindy sumu blíže neuvedenou.

Zajímavá jest okolnost, že dopisoval jí poste restante na

adresu „B. N. Sokol, u p. J. W. Holeka v Alejích v Praze."

Dlo se tak proto, že Nmcová žila tenkráte s mužem v na-

prosté neshod a byla od nho na každém kroku podezírána.

Jiného dvodu pro toto tajemnstkáství zejm nebylo.

Podle svdectví si. Dory Nmcové, jež k Náprstkovm
asto docházela, pátelství jejich bylo vroucí a srdené;

z dopis jejích vychází na jevo, že v posledních dvou letech

stál jí ze všech pátel nejblíže.

Vztah ten byl ryze pátelský, bez pímsku erotiky —
ono tajemnstkáství spadá ist na vrub pímo zoufalých

domácích pomr. Víme již z pomr ke Klácelovi a Ben-

dlovi, jak dvrný a pi tom ist kamarádský býval její

vztah k mužm. Osud, jenž k ni byl tak krutý, neodepel

jí pec tohoto daru — pátelství lidí vynikajících. A je-li

pro ctitele její svtlé památky co útšného na trnité dráze,

kterou kráela v posledních letech, jest to zajisté v první

ad toto pátelství s jedním z nejmodernjších lidí našich,

mužem svtového rozhledu a ryzí povahy.^
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Dopis, jejž zde otiskuji, psán jest z cesty, kterou podnikla

v záí 1859 do Nového Bydžova, odkud pes Chlumec a

Hradec Králové jela shlédnout Skalici a Ratiboice — na-

posledy. Jaká as teskná melancholie opanovala její srdce,

když podnikla hoem pronásledovaná žena tento výlet do

mladosti? Zachoval se pouze tento dopis psaný z Hradce

Králové, kde musela se zdržeti pes noc — této nucené
zastávky užila k hovoru se spíznnou duší. Dopis však

nebyl dokonen aniž odeslán.

1. Nmcová Vojtchu Náprstkovi.

V Královém Hradci, 3./10. veer (1859).

Panu Vojtchovi.^

Jak dlé nadpisu vidíte, nejsem již v Bydžov, ale

v Hradci, na cest do Skalice, mého nkdejšího do-

mova. An žádná píležitost se nenaškytla (!), musela

jsem zjednati si vozík; odpoledne jsme vyjeli a za

ti hodiny byli jsme zde. Vlak odjíždí v 11^/2 ped
polednem a v 6 ráno — musíme tedy zde peno-

covat; jede se mnou Jaroslav, —
Myslila jsem, že se doekám v Bydžov odpovdi

na mj první list, který jsem Vám 26./9. po pošt

poslala? — Obávám se skoro, pišel-li joanzz Vojtchu

do rukou? i nemohl psát? — Nevím, jak jinak

o tom souditi, nebo myšlénkou, že by mn psáti

nechtl, ukivditi mu nechci
;
proto také píšu, abych

uvdomila pana Vojtcha, že jsem Bydžov, kamž

list adressovati ml, opustila. — Zbyde-li mu tolik

asu, co by napsal nkolik upímných slov, nech
zpomene na vzdálenou pítelkyni a vnuje jí tu

chvíli — vždy slíbil jedno pozdraveníko jí poslati I
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— Chce-li tedy slovo splniti, nech píše do Skalice

pes Jarom. Poste restante a na moje jméno. —
Chci se tam zdržeti do 8./10. neb lO./lO. Jestli na

mne po mém odjezdu, dnes neb zítra, list do Bydžova

dojde, pošle ho švakr za mnou, ale pochybuju, že by

jste byl psal. Ztrávila jsem zde nkolik pkných
dn a obohatila si mysl mnohými krásnými ideami

i zkušenostmi trpkými; všude je toho pelyku ale-

spo trochu natroušeno, a radost že v nkterém ži-

vobytí tak vzácný úkaz je jako kvt aloe, toho dkaz
jsem též zde vidla ne jednou.

V pondlí 26./9. odpoledne šli jsme si s Jaroslavem

do Mlíkosrp, navštívit známého faráe. Je to ddina

IV2 hod. od msta vzdálená a jde se tam pes Vy-

soana, ddinu na vršku ležící se starým devným
kostelíkem, obklopeným starými krásnými lípami a

starobylým pivovarem, jehož stavba tvrzi se podobá.

— Slunce hálo jako v let, obloha byla jasná, a na

obzoru modraly se obrysy vysokých hor, Ještdu nad

Libercem, — 3efí)fenberg, jak ho Nmci poktili —
Rumburku za Jiínem, skupení hor Krkonošských a

nad nimi nade všemi snhem obsypanou hlavu

Snžky. Jaroslav šel opodál kresliti si kostelíek, já

pak lehla do trávy a pála si, aby vedle mne sedl

mj milý pobratim a se mnou se díval po úrodné

krajin. Po rolích a lukách hemžil se pracující lid;

jedni zašívali, nkteí brambory dobývali motykami

nkteí je ruchadlem vyorávali ; na bahnitých lukách

obraceli otavu a okolo moarin sekali sítí. — Na

polích fabrikanta vykopávali cukrovku a klestili;

pi první práci bylo více muž, pi druhé jen žen-
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ské — pi zakládání do jam pracuji i dti. —
Muži dostávají od kopání 50 kr. r. ., ženské od 22

do 30 kr. r. ., dti od 15 do 20 kr. r. ., ovšem

beze stravy. Pracuje se od 6té do 6té mimo hodinu

polední. Úrodnou rovinou protéká Cidlina, o níž

platí písloví „Tichá voda, ale behy bere" ;
— podél

jejího behu vidti košaté, šedolisté vrby a tmavo-

zelené olšoví; moariny po vlhkých lukách obrostlé

jsou sítinou a povrch vody pokryt je širokým listem

žluté vodní rže a drobnolistou lemnou. — Po lukách

pasou dti stáda krav, erné, rezavbílé a šedé barvy,

na nichž vidti dobré chování. — Selské domky
s devnými podsíkami a štítami, s slamnými ste-

chami, blí se uprosted sad, ovoce již zbavených.

— Po návrších vidti háje bezové a borové a okolo

kostelík leporostlé kmeny jasan, mohutné duby

a krásné lípy, jichž ožlutnlé listí vtík stásá a po

rovin roznáší. — (Dopis neukonen.)

Další úryvek, jejž otiskuji, vzat jest z posledního dopisu

Nmcové vbec.
Je psán z Litomyšle, kam odebrala se redigovat své se-

brané spisy.

Nemocna, ode všech opuštna, pokoována neslýchaným

zpsobem nakladatelem Augustou, vyšívána z domu brutál-

nosti mužovou, žije z milosti v hostinci, kde útrata její i-

nila leckdy už jen nkolik krejcar denn. Dvacátého listo-

padu není v útu, jenž je zachován, zaznamenána žádná

útrata, jedenadvacátého, kdy psala onen poslední dopis

»milému Vojtchu*, iní útrata tyi krejcary, dvaadvacá-

tého opt neutratila nic. Týden na to odvezl ji muž do

Prahy a o dva msíce pozdji skonala.
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Dokument vysoce památný a zajímavý.

Jsou to vlastn dopisy ti, dohromady o 25 stranách,

vesms nedokonené; Nmcová tikrát zaala psáti a vždy

dopis perušila, hledajíc novou vhodnjší formulaci — ode-

slala snad dopis tvrtý, dokonený? Tžko íci.

Významná pro duševní stav její jest i okolnost, že vno-
vala celý den dlouhému dopisování v dob, kdy Augusta

stále na ni hartusil, nemoha se domoci od ní korektur.

Nmcová vždy cítila poteba vypovídati se z plnosti

svých dojm, a svtlých i trudných. Této živelní poteb
hoví tím, že užívá dopis k vypsání svých dojm.

Onen poslední trojitý dopis je psán tak, jako psala Ba-

biku i jiné svoje práce — „pro útchu zkormoucené duše".

Chtla vypovdti svj žal, ale mla na srdci píliš mnoho.
Dopis jest psán v jistém duševním i fysickém rozrušení,

jak svdí již okolnost, že tikráte byl naat. Nmcová nedo-

vede pevn udržet hlavní pásmo vyprávní— nahodilá zmínka

pimje ji k dlouhé odboce. Do péra tlaila se jí pedevším
žaloba na píkoí a surové nakládání se strany mužovy, jež

pedcházelo její odjezd. Pak popisuje s minuciesní podrob-

ností svj píjezd do Chlumce a pobyt u píznivce svého

sládka Danka. Je patrno, že v onom krajním rozrušení ne-

dbala toho, by obsah dopisu náležit zhustila — chtla po-

psat vše, co po odjezdu z Prahy zkusila (od zaátku srpna

do listopadu!) — a pouze vylíení prvních dvou dní za-

bralo ve tetím nábhu osm hust popsaných stran. Zárove
však vyplývá z dopisu, že po celou onu dobu od odjezdu

z Prahy Náprstkovi nepsala!

Uvádím z nho zaátek, píznaný pro ono až pedanticky

podrobné líení nejnepatrnjších fakt, ^ a koním episodkou,

která as jako svtlý paprsek ozaovala její vyhnanství: lí-

ením rána ztráveného v zahrad vyprávním pohádek

a zábavou s Dakovými dtmi.
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2. Nmcová Vojtchu Náprstkovi.

V Litomyšli 26. listopadu 1860 veer.

Milý Vojtchu!

Vy si asi také myslíte, pro pak ta Božena tu Ba-

biku nevydává? Milý Vojtchu, až Vám povím, co

jsem od mého odchodu z Prahy zkusila, nebudete

se divit, že Babika doposud nevyšla. Jak jsem po-

slední veer v Praze strávila, to Vám povím nkdy
ústn. Kdyby bylo nebývalo toho veera, byla bych

8 ranním vlakem ve stedu ráno do Tejnice odjela

a v poledne byla bych bývala v Chlumci vlastn

o 1 s poledne. Pipravena na cestu jsem byla, ale

ten neblahý veer byl píinou, že jsem teprv s po-

ledním vlakem z Prahy odjela. V Tejnici musela jsem

ekat do tech hodin s poledne. Ve ti hodiny pijel

vozík s jedním konm, a když jsem se ptala hospod-

ského, co bude žádat do Chlumce, povídal 2 f. 60 kr.

a roejta. Za dráhu platila jsem 1 fl. 35. Ped dvma
léty platila jsem za dráhu 97 kr. z Prahy do Tejnice.

Po páté hodin pijel teprv do Chlumce. Za mejta

platila jsem 14 kr. Když jsme pijeli do pivovaru,

sedl Dank na lavice ped domem. Když jsme pi-

jeli k pivovaru, vstal Dank a pistoupil k vozíku

a já jsem vyhlídla z vozíku a dala jsem mu dobrý

veer. „I vítám vás, paní Nmcová, já jsem vás

v prvním okamžení ani nepoznal — špatn vyhlí-

žíte!" „Byla jsem dlouho churava." „Povídal m to

Mlíkosrpský pan fará, že jste mu psala, ekaj vás

tam." Mezi tou eí slezla jsem s vozíku a vzala

jsem si malou tašku s sebou a vak a vtší tašku
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sundal mi vozejká. I chtla jsem mu zaplatit, ale

Dank mn nedal. „Necht, paní Nmcová, já mu za-

platím sám." I šla jsem tedy ke dvem a po chvíli^

když mu zaplatil, zavolal na sluhu a poruil mu,

aby odnesl ten vak i tašku nahoru do pokoje vedle

dtského. Potom mn vedl do pokoje. „Pojte paní

Nmcová, budeme práv veeet." Když jsem vstou-

pila do pokoje, byla veee na stole pichystaná,

ale všichni stáli okolo stolu a ekali na nho. I ped-

stavil m nejprv svojí paní a potom mn pedstavil

svoje dti a mladého GoUa s doložením, že tam je na

prázdninách. Potom panu knhvedoucímu Biningrovi,

Nmci, a potom ukázal dol a povídal : „Tamhle ten

je mj podstarší, to je ech". Mezi tou eí pinesl

sluha istý tah, vidliku a nž a Dank vzal si

svj talí a odšoupnul ho okolo rohu, postoupiv mn
svoje místo na vrch stolu. Vedle Danka sedl mladý

GoU,* syn to jeho sestry Marie, co se zbláznila. Po

smrti otcov odvezl ji Dank do pražského blázince.

Dceru Herminu, která byla také v Chlumci, dokud

byla živa majorka Wimerova, která umela na pl
léta ped otcem na souchot. Vedle GoUa sedl nej-

starší synek Dakv Otokar, dvanáctiletý, vedle nho
mladší osmiletý Vladimír a naproti mn sedl pod-

starší. Za rohem stolu sedla dcerka, desítiletá Ma-

rinka vedle matky a naproti Dakovi sedl knh-
vedoucí. Je sice Nmec, ale Dank si ho chválí, že

je poctivý lovk a šikovný a že mu všecko dobe
vede. Paní Daková ale, jak jsem pozorovala, není

tak horlivá vlastenka jako její muž. Stála také na

stole mísa s polívkou. I nabídl mn Dank, chci-li
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také trochu polívky, i prosila jsem, že ano, a na-

lila jsem si plnou polívkovou Ižici na talí.

Dank ovšem nejedl polívku, ale paní Dahková na-

lila si také plnou polívkovou Ižici na talí a ostatní

rozdlila dtem, mimo GoUa. Já jsem doma ped od-

chodem nic nejedla než pár míchaných vajec a na

cest koupila jsem si rohlíek. V Tejnici neporuila

jsem si nic— a tak mi pišla ta polívka vhod a byla

dobrá. Po polívce mli jsme peený srní hbet s dobrou

omákou podlitý a kompot k nmu byly naložené

višn. To mn také chutnalo. Chléb mají domácí,

chutný. Po peeni jedli jsme každý kousek sýru, ale

menší dti nedostali sýr. Dank, knhvedoucí a pod-

starší vypili dv veliké sklenice piva, ale já a paní

Dahková a Goll i nejstarší nevypili jsme jen žejdlík

a dcerka a menší synek pili z malých jen skleniek.

Pivo má velmi dobré. Pi veei povídal mn, že

staví na Novém mst dole hospodu a že tam po-

tebuje každý den dva páry ko, a potom že mají

také ješt na poli ležet otavu a oves, že tedy kon
potebuje — abych tam tedy zstala až do nedle

a žem dá v nedli ráno odvézt do Mlíkosrp. I byla

jsem s tím spokojená. Po veei nesedli jsme dlouho.

Nejdív vstaly dti a podkovaly se nejprv matce

a potom otcovi za veei. Podstarší vstal zárove

s nimi, políbil paní ruku, podkoval Dakovi, dal

dobrou noc a odešel ze dveí ven. Mladý Goll také

vstal a já jsem také vstala a poklonila jsem se paní

a podkovala se i Dakovi. „Vy si asi paní Nmcová
dnes ráda odpoinete po té cest," povídal a také

hned poruil sluhovi, aby šel do kuchyn pro svíku
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a dovedl m nahoru do mého pokoje a služce aby

poruil, aby mn odestlala postel. I dala jsem dobrou

noc a šla jsem se sluhou skrze kuchy po schodech

nahoru a v právo do pokoje.

[Líí jak si ustlala, jaká opatení uinila proti své cho-

rob. Popis rána a snídaní.]

... Po snídaní shrnuly se dti okolo m a že

abych šla s nimi do zahrady a že mne dovedou také

do chlíva.

„No tak pojte, a já vám tam budu povídat v za-

hrad pohádky."

„To by se jim líbilo, kdyby tak každý den nkdo
s nimi chodil a povídal jim pohádky," smál se Dank
a paní byla také ráda, že jsem je odvedla. Šel s námi

i Otokar i GoU. — I povídala jsem jim rozliné

pohádky hezké i žertovné a poslouchali m i velcí

chlapci s pozorností. Potom jsme se procházeli po

zahrad — vázala jsem jim etízky, dlala jsem jim

mechové košíky a jmenovala jsem jim, jak se které

kvítko jmenuje. Mladý GoU i Otokar vlezli do mali-

nových ke — do rybízu a paderkovali (!) prom
žluté i ervené maliny a rybíz a nosili mn na ze-

lených (listech), a bylo jich vru tolik ješt pkných
i sladkých, že jsem se do sytá najedla. Potom m
vedli do chlíva — mají osm dojných krav, jalovice,

telátka tam také byly tyry, asi osm býk mladých
— tyry páry ko a prasátek a prasat a sviii plné

chlívky i amerikánské prasátko. Okolo zahrady tee
Cidlina a z Cidliny jsou vedené trouby po zahrad

do kulaté kamenné kašny na zalývání kvtin, a když

se tam chtjí dti koupat, spustí sluha na dn ko-



houtek a kalná voda stee dol, a když je kašna

istá, spustí horní kohoutek a tee istá voda. Na

dvoe je rybník pro kachny a husy. Do kuchyn
také tee voda z Cidliny rrami (!) nahoru vedena.

V takovém dom mže být dobrá strava a také je.

[Zaízení lázn u Dak. Zaátek rozmluvy s Dakem
o chování Nmcov. Zde list je perušen.]

* Láska i úcta Náprstkova k Nmcové trvala í po smrti

její; Náprstek pstoval kult B. Nmcové v Americkém
klubu dam, který založil a ídil. Jeho piinním zasazeny
byly lípy u jejího hrobu na Vyšehrad a na hrob položena
zatímní deska. R, 1869 pak postaven tu péí Amer. klubu
dam pomník a uspoádána slavnost národní. (J. Lelek)

^ Slova kursivou tištná psána jsou v originále azbukou.
3 Stejnou metodou jako tento dopis psán je jediný za-

chovaný rukopis beletristické práce „Urozený a Neurozený",
jenž jest prvním nártem. Jest pravdpodobno, že takový
byl as zpsob její tvorby vbec.

* Univ. prof. Jaroslav Goll.
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CHRONOLOGICKÝ SEZNAM

VŠECH ZACHOVANÝCH DOPIS

BOŽENY NMCOVÉ





POZNÁMKA.

Na prvním míst stojí da-

tum, pak jméno adresátovo,

na tetím míst jest udání,

zdali a kde dopis byl uveej-

nn. Proti I. vydání uvádím
tentokrát všechna vydání

toho kterého dopisu v poadí
chronologickém. Stalo so tak

proto, že text si. Gebaurové

není vždy spolehlivý. Na
posledním míst jest jméno
majitele originálu.

Vysvtlení zkratek : G I,

G II, G III = Korespondence

vydaná Marií Gebaurovou
díl I., II, III.; V = Kore-

spondence vydaná V. Vá-

vrou; Z let = Podlipská,

Z let probuzení 1872; Z =
Zaho, Výbor z Korespon-

dence 1. vyd.; Sborník =
Sborník prací o život a díle

B. Nmcové 1912. — Dopisy

bez data zaazeny jsou podle

dotyných vydavatel ; v n-
kterých pípadech, kde za-

azeni bylo pezkoumáno
a shledán omyl, zaadil

jsem arci dopis na náležité

místo.

Soupis poízen jest podle

stavu z r. 1921. Zmny, po-

kud se tkne majitel, které

se udaly od I. vydání, vy-

teny jsou ovšem pouze po-

tud, pokud mn bylo možno
je znáti.

Soupis dopis Bož. Nm-
cové obsahuje 285 dopis;
soupis z vydání prvního ob-

sahoval toliko 214; za krát-

kou dobu ty let objevilo

se tudíž nových dopis 71.

Soupis dopis psaných B.

Nmcové obsahuje 292 ísel.

V prvním vydání tohoto sou-

pisu nebylo, zde však pír-
stek byl asi ješt znanjší.

Soupisy tyto ovšem nejsou

úplné a nikdy jimi nebudou.

Scházejí ceié skupiny list

Havlíkovi, Klácelovi, Lamb-

lovi. Nebeskému, Hanušovi

i dopisy tchto muž. Nm-
cová sama spálila mnohé
r. 1848 ve Všerubech, když

ekala prohlídku, jiné krátce

ped smrtí. I jednotlivé listy

z jiných skupin chybí, z ásti

byly úmysln znieny. Jsem

pesvden, že ada list do-

sud majiteli nebyla vydána.

Dopisy Jaroslavovi do Mni-

chova nalézají se na Rusi;

dnes ovšem je nemožno je

opatiti.

Dopisy Josefa Nmce z let

1857— 1861, jež vycházely

souasn s vydáním této

knihy v Besedách asu 1922,
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nebylo lze z toho dvodu
vesms opatiti datem uve-

ejnni.

1844. Srpen.

8. Antonii Reissové — Z let

I 148; GI5; Z23 —Mu-
seum. Bez data. Po 8.

Antonii Reissové — Z let

III 7; G I 8; Z 27 — Mu-
seum.

Bez data. Asi na podzim po-

dle Tiile. Antonii Reis-

sové — G 1 1 — Museum.

1845. Leden,

2. Antonínu Pittnerovi —
Sborník 95; G III 249 —
Vlasta Pittnerová.

Únor.

18. Antonínu Pittnerovi —
Sborník 96; G III 244 —
Vlasta Pittnerová.

Bezen.
Bez data. Konjektura prof.

Tille. Antonii Reissové —
GI2 — Museum.

Kvten,
20. Ant elakovské — Z let

IIÍ17; G 1 22 — Museum.
ervenec.

24. Ant elakovské — Z let

III 24; G132 —Museum.
Prosinec.

18. Jaroslavu Pospíšilovi —
GI43 — Museum.

1846. Leden,

7, Jos. Myslimíru Ludvíkovi

- . Lid XVII, 149; G 1 44

— Museum.
Únor.

14. Ant elakovské — Z let

III 32; G 1 46 — Museum.
ervenec.

11. Jaroslavu Pospíšilovi —
Pospíšil, Z dob vlastenec-

kých 1885, 36 (zkrácen)

;

Kvty 1898, II 55; GI55—
Museum.

Listopad.

25. Ant. elakovské — Z let

III 37; GI57; Z 36 —
Museum.

Prosinec.

28. Jaroši. Pospíšilovi — Po-

spíšil, Z dob vlasteneckých,

37(zkrác.); Kvty 1898, II

58; GI66 — Museum.

Bez data. Dr. J. V. Špottovi—
Svtozor 1889, 39; G I

68 — Museum.

1847. Únor,

13. Karlu Havlíkovi— Kvty
1898,1158; G I 70 — Mu-
seum.

Listopad.

10. Františku Palackému —
G III 245 — Museum.

Prosinec.

19. Ant elakovské — Z let

III 41; GI72;Z40— Mu-
seum.

Bez data. Z r. 1847 neb 1848.

Janu Konopovi— GII3

—

Eva Vrchlická.



1848. Bezen.

3. Karolinš Stakové — .
Lid XV, 178; G I 89 —
Bet. Šetlík.

Bez data. Janu Konopovi —
GI94; Z 72 - Museum.

Duhen.

17. Jaroslavu Pospíšilovi —
Pospíšil, Z dob vlastenec-

kých 37 (zkrácen); Kvty
1898,1159; GI95; Z73 —
Museum.

ervenec.

27. F. L. elakovskému — G
I 99 — Museum.

28. Ant. elakovské — Z let

III 57; GI108; Z 52 —
Museum.

Srpen.

6. Josefu Myškoví —M
1920, 132 — Museum.

9. Jaroslavu Pospíšilovi —
Kvty 1898 II 60; G 1 111

— Museum.
ZáL

25. Janu Konopovi— G 1 114

;

Z 76 — Mšanská škola

v Strakonicích.

íjen.

28. Ant elakovské — Z let

III62;G 1 118— Museum.

1849. Leden.

30. Božen Stakové — .
Lid XV, 180; GI117 -
B. Šetlík.

Únor.

16. Ant. elakovské — Z let

III 68; G I 129 - Mu-
seum.

erven.
Bez data. Po 9. Josefu Myš-

koví —M 1920, 134 —
Museum.

Srpen.

10. Karlu Havlíkovi— Kvty
1898, II 61; GI138; Z 62
— Museum.

14. Janu Rojkovi— GI 140—
Originál spálen; opis má
pí A. Hartmannová na
Vinohradech.

Záí.
10. Ant. elakovské — Z let

III 75; G I 142 — Mu-
seum.

Bez data. Ped 20. Františku

Klácelovi. — Úryvek. Mo-

ravské noviny, 20. záí

1849, c. 216; Sborník 1912,

155 — Orig. ztracen.

1850. Leden.

26. Janu Konopovi— G 1 150

;

Z 79 — Museum.
Kvten.

27. Dr. Janu Dlabaovi — G

I

154— Pí Marie Herlesová

v Praze.

ervenec.

18. Josefu Branislavu Menc-

lovi — G 1 160 — Um-
lecká Beseda.

Bez data. Karolín Stakové
— . Lid XV, 181; GI
161 — B. Šetlík.



Srpen.

6. Dr. J. Dlabaovi — G I

166 — M. Herlesová.

Listopad. •

2.Dr. J. Dlabaovi — GI
169 — M. Herlesová.

17. Alois Vojt. Šemberovi —
. Lid XVI, 4; G 1 172

—

Museum.
21.K. J.Erbenovi — GI176
— t Dr. J. Karásek.

25. Veronice Vrbíkové—. .
M. 1896, 298; G I 179; Z
87 — Museum.

1851. Leden.

18. Ann Hlavsové ~ G 1 183

— SI. Kuákova v Praze.

22. Veronice Vrbíkové — .
.M. 1896, 299; GI184;
Z 90 — Museum.

27. Václavu Hankovi— Kvty
1898, n, 62 ; G I 188 —
Museum.

Bez data. As poátkem r.

1851 — Laue Hanušové
G HI 247 — Pí. Lancová.

Únor.

Bez data. Dr. Janu Helcele-

tovi — M 1896, 547;

GI189; Z 102 — Mojmír

Helcelet, lékárník v Brn.
Kvten.

13. Alois V. Šemberovi —
. Lid XVI, 7; GI191 —
Museum.

13. Veronice Vrbíkové — G I

192 — Museum.

erven.

6. Prof. Janu Ev. Purkyovi
— . Lid. XIII, 59; Gl
193 — Pí A. Svobodová

v Praze.

25. A. V. Šemberovi —M
1913, 225; G HI 248 -
Museum ve Vys. Mýt.

ervenec.

21. Dr. Janu Helceletovi —M 1896, 548; GI194;
Z 104 — M. Helcelet.

Srpen.

11. Dr. Janu Helceletovi —M 1896, 550; GI197;
Z 109 — M. Helcelet.

18. A. V. Šemberovi — . Lid

XVI, 12; G I 200 — Mu-
seum.

Bez data. Veronice Vrbíkové
— M 1896, 301 ; G I

203 — Museum.
Záí.

7. Veronice Vrbíkové — .
.M. 1896, 302; G. I 205

— Museum.
10. Johan a Žofii Rottovým
— Gni7; Z 112 — Mus.

v es. Skalici.

Bez data. Veronice Vrbíkové
— M 1896, 303; G I

206 — Museum.

íjen.

25. Veronice Vrbíkové — G I

207 — Museum.
Listopad.

5. A. V. Šemberovi — CM
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1913, 227; G III 252 —
Museum ve Vys. Mýt.

14. Veronice Vrbíkové — .
.M. 1896,303; GI208—
Museum.

Bez data. Po 23. — Johan
Rottové - G 1 210 — Pí

Anežka ermáková -Slu-

ková v Praze.

Prosinec.

17. Janu Helceletovi —M
1896, 551; GI211; Z 119

— Mojmír Helcelet.

Bez data. Veronice Vrbíkové
— M 1896, 304; G

I

219 — Museum.

1852. Leden.

1. Paní Rottové — G II 21

— Eva Vrchlická.

2. Sestrám Rottovým —
Osvta 1911, 495; GI221
— Anežka ermáková-
Sluková.

10. Sestrám Rottovým — G II

22 — Eva Vrchlická.

18. Žofii Rottové— G II 26 -
Eva Vrchlická.

23. Josefu Hostivítu Huškovi
— Top. Sborník 1920, VII

229— Pí Hušková v Praze.

28. Žofii Rottové — G II 27;

Z 152 — Eva Vrchlická.

Únor.

29. ŽofU Rottové — G II 32

;

Z 156 — Eva Vrchlická.

ervenec.

17. Jaroslavu Pospíšilovi —

Kvty 1898, II 62; GI222
— Museum.

22. A. V. Šemberovi —M
1913,229; G III 225 -Mu-
seum ve Vys. Mýt.

Srpen.

9. Karolín Stakové — .
Lid XV, 183; G I 224 —
B. Šetlík, editel technol.

Musea.

Bez data. Dr. Václavu Du-

šanu Lamblovi — Nár.

Listy 30. 6. 1920 — Milena

Nmcová.
Záí.

7. Žofii Rottové — G II 41;

Z 158 — Eva Vrchlická.

19. Johan Mužákové —
Osvta 1911, 497; GI225;

Z 161 — Anežka ermá-
ková - Sluková.

19. Žofii Rottové — G II 54;

Z 162 — Eva Vrchlická.

Bez data. Po 24. Johan Mu-

žákové — Osvta 1911,

496; GI230 — Anežka

ermáková - Sluková.

íjen.

3. Žofii Rottové— G II 68—
Eva Vrchlická.

Prosinec.

25. Johan Mužákové — G I

232— Anežka ermáková-
Sluková.

28. Žofii Rottové — G III 73

. — Eva Vrchlická.
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1853. Leden,

2. Johan Mužákové —
Osvta 1911, 499; GI341
— A. ermáková-Sluková.

Bez data. Žofii Rottové — G
II 75 — Eva Vrchlická.

9. Johan Mužákové —
Osvta 1911, 585; GI235
— A. ermáková-Sluková.

Bezen,
31. Johan Mužákové —

Osvta 1911, 587; GI236
— A. ermáková-Sluková.

Duben.

13. Žofii Rottové — G II 78 —
E. Vrchlická.

Bez data. Konec dubna neb

poc. kvtna. Žofii Rot-

tové — G II 79 - E. Vrch-

lická.

Kvten.

Bez data. Poc. kvtna. Jo-

han Mužákové — Osvta
1911, 586; GI238; Z 170

— A. ermáková-Sluková.

9. Janu Purkyovi — . Lid

XVII, 383; Kvty 1898,11

62; GI240 — Museum.

11. a 25. Žofii Rottové — G II

82 ; Z 172 — E. Vrchlická.

erven.

22. Josefu Hanušovi — GI
242 — Museum.

24. Žofii Rottové — G II 94;

Z 173 — E. Vrchlická.

Srpen.

30. Johan Mužákové —

Osvta 1911, 588; GI296
— A. ermáková-Sluková.

Záí.

1. Žofii Rottové — G II 102;

Z 179 - E. Vrchlická.

Bez data. Žofii Rottové —
G II 108 — E. Vrchlická.

Bez data. Koncem záí. Hyn-
kovi a Karlu Nmcovi —
V 207; Gin 258 - Mus.

v es. Skalici.

Listopad.

5. Jos. Huškovi — Fil. Listy

1906,49; G 1 250 — f Dr.

Podlipný.

1854. Únor.

7. Václavu Hankovi—. Lid

XVI, 227; G I 257 — Mu-

seum.

17. Pro. Janu Purkyovi —
Kvty 1898, 1163; GI258
— Museum.

24. Václavu Hankovi— Kvty
1898,1163; G 1 259 -Mu-
seum.

Kvten.
22. Prof. Janu Purkyovi —

Kvty 1898, n 64; GI261
— Museum.

Srpen.

25. Antonínu Markovi — .
.M. 1887, 73; G 1262-
Museum.

26. Alois V. Šemberovi —
. Lid XVI, 12; G 1268-
Museum.

27. Neznámému adresátovi
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(H. Jurenkovi?) — Sojka,

Naši mužové 532 ;GI 272;

Z 190 — Originál ztracen.

Bez data. AI. V. Šemberovi
— . Lid XVI, 14; GI

276 — Museum.
Záí.

6. Antonínu Markovi — .
.M. 1887, 76; G 1282 —
Museum.

Listopad,

17. Jaroslavu Pospíšilovi ~
Kvty 1898, II 64; G I 282

— Museum.
17. Josefu Václ. Fricovi — .

Lid XIII, 60; G I 285 —
SI. B. Fricova.

24. Josefu Nmcovi — V 209;

G III 260 — Mus. v es.
Skalici.

Prosinec.

18. Jaroslavu Vrfátkovi — G
III 266 — Mstské Mu-

seum v Praze.

Bez data. Antonínu Vrát-

kovi — G I 291 — Mu-
seum.

1855. Leden.

17. Ann Hlavsové — G 1 292

— P. Herdlín, N. Msto
n. Metují.

Bezen.
13. Prof. J. Purkyovi — G I

293 — Museum.
26. Jaroslavu Pospíšilovi —

Kvtyl898, II69; G I 294

— Museum.

Kvten.

4. AI. V. Šemberovi— . Lid

XVI, 65; G I 295 - Mu-
seum.

23. Jaroslavu Pospíšilovi —
Kvty 1898, II 64; G I 301

— Museum.
erven.

4. Dr. Janu Helceletovi —M 1896, 554; GI303;
Z 129 — Mojmír Helcelet.

16. Alois V. Šemberovi —
. Lid XVI, 20; GI307—
Museum.

21. Jaroši. Pospíšilovi — G I

311 — Museum.
Srpen.

1. Kamile Jeábkové — G

I

311 — Museum.
4. Prof. Janu Purkyovi —
Kvty 1898, II 65; GI312
—

- Museum.
Bez data. V lét ped 27.

srpnem. Hanušovi hrab.

Krakovskému z Kolovrat
— Lelek, Pisp, k životo-

pisu B. N. 1917, 16 — G
III 268 — Koncept v Mu-
seu v es. Skalici.

Bez data. Asi o prázdninách?

Zaadil Z. Zaho. Nezná-

mému adresátovi (Hanuši

Jurenkovi ?) — Sojka, Naši

mužové 511; G 1286; Z

194 — Originál ztracen.

Bez data. Asi o prázdninách ?

Zaadil Z. Zaho. Nezná-
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mému adresátu (H. Juren-

kovi?) — Sojka, Naši mu-
žové 502 ; G 1 318 ; Z 199

—

Originál ztracen.

29. (Zaadil J. Kabelík) Voj-

tchu Šafaikovi — G I

182 — Pi Šafaíková na

Vinohradech.

29. Josefu Nmcovi — G II

111 — Museum v eské
Skalici.

Záí.

2. Josefu Nmcovi a dtem
— G II 117 — Museum
v eské Skalici.

4. Josefu Nmcovi — G II

121 — Museum v eské
Skalici.

S.Josefu Nmcovi — G II

128 — Museum v eské
Skalici.

10. Doe Nmcové — V 213

;

G III 268 — Museum v .
Skalici.

11. Karlu Nmcovi— G 1 314;

Z 279 — Museum.
15. Josefu Nmcovi — G II

138 — Museum v eské
Skalici.

19. Josefu Nmcovi — G II

148—Museum v . Skalici.

23. Josefu Nmcovi — G II

152 — Museum v eské
Skalici.

25. Josefu Nmcovi — G II

157 — Museum v eské
Skalici.

íjen.
18. Josefu Nmcovi — G II

162 — Museum v eské
Skalici.

21. Josefu Nmcovi — G II

161—Museum v . Skalici.

Bez data. Konec íjna. A. V.

Šemberovi — G III 272 —
Museum.

Prosinec,

31. P. Dobšinskému — Slov.

PohFady 1910, 446; G I

235 — „Dm" v Turan.
sv. Martin.

Bez data. Snad koncem 1855,

po pípad roku 1856.

Konjektura Zden. Zahoe
— Neznámému adresátu.

(Hanuši Jurenkovi?) —
Sojka, Naši mužové 548;

GII402; Z 205— Originál

ztracen.

1856. JJnor.

20. Ondeji Sládkoviovi —
. Lid XVIII, 405; Slov.

PohPady 1918, 569; G II

169 — „Dm* v Turan.

sv. Martin.

Kvten,

6. Terezii Panklové — Bes.

asu 1910, 19 (eský pe-
klad); Gll 175 (nmecký
originál) — Museum.

10. Karlu Nmcovi — Besedy

asu 1910, 14; G II 179

— První polovice u B.

Koího, druhá v Museu.
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26. Karlu Nmcovi; Besedy

asu 1910, 4; G II 189;

Z 284 — Museum, posl.

list u B. Koího.

erven.

19. Janu Helceletovi —M
1896, 556; G II 202; Z

133 — Mojmír Helcelet.

20. Karlu Nmcovi — G II

209 — Ústav ke vzdlání

uitelek v Praze.

ervenec.

19. Terezii Panklové — Bes.

asu 1910, 20 (eský pe-
klad); G II 215 (nmecký
originál) — Museum.

19. Karlu Nmcovi — Besedy

asu 1910, 20; G II 218

— Museum. (Jest spojen

s pedešlým.)

24. Karlu Nmcovi — Besedy

asulOlO, 13;GII214 —
První ást v Museu, druhá

u B. Koího.
Srpen,

2. Neznámému adresátu. (Dr.

Dušanu Lamblovi) — G
II 229; Z 64 — Museum
v eské Skalici.

28. Karlu Nmcovi — Besedy

asu 1906, 379 (Úryvek) ; G
II 235 — Spisovatel Karel

Horký.

Záí.

Bez data. 10. (Uril J. Kabelík).

Karlu Nmcovi — Besedy

asu 1910, 27; G II 241 —

První ást u B. Koího,
druhá v Museu.

23. Karlu Nmcovi — Besedy

asu 1910, 28; G II 248 —
Museum.

íjen.

Bez data. Ped 15. Karlu

Nmcovi — G II 255 —
B. Koí.

15. Jaques Michenetovi — G
II 257 — Pozstalost Fr.

Palackého.

Listopad.

4. Karlu Nmcovi — Besedy

asu 1910, 35 — JUDr.

Kvtoslav Kolá, Praha.

13. Karlu Nmcovi — Lid.

Noviny 2. 12. 1920 — P.

Jelínek, poštmistr v. v.,

astolovice.

19. Neznámému adresátovi—
G III 274 — Majitel?

21. Adéle Panklové—Peklad
Z 295 ; G III 280 nesprávný

peklad podle Ž. Obzoru

XIII a XIV — J. Burian,

nakladatel v Písku.

26. Karlu Nmcovi— Úryvek

Bes. asu 1906, 381 — G
II 264 — B. Koí.

Bez data, konec listopadu.

Josefu Nmcovi — V 216

;

G III 276 — Museum v C.

Skalici.

Bez data, po 25. Václavu

Bendlovi — G II 267; Z
218 — Eva Vrchlická.
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Prosinec.

14. Václavu Bendlovi - Z 222

— V. Tille.

14. Karlu Nmcovi— Národní

Listy 1911, cis. 239; G II

273 - B. Koí.
22. Kanu Nmcovi — G II 275

— Museum.

Í857. Leden.

Bez data. 4. Karlu Nmcovi
— Úryvek Bes. asu 1906,

381; G II 283— Ústav ke

vzdlání uitelek v Praze.

7. Václavu Bendlovi — G II

290 — Eva Vrchlická.

14. Václavu Bendlovi — G II

290 — Eva Vrchlická.

Únor.

4. Karlu Nmcovi — Besedy

asu 1906, 381; G II 301 —
Museum.

16. Josefu Nmcovi — V 220;

Z 322 — Museum v eské
Skalici.

Bez data. 27. Václ. Bendlovi

— FU. L. 1908, 136; G II

306 — Museum.
Bezen.

4. Václavu Bendlovi — ást
Fil. Listy 1908, 138; G II

311; ostatek Z 230 —
Museum. (Tvoi celek se

pedešlým.)

5. Karlu Nmcovi — G II

319 — Museum.
10. Josefu Nmcovi — V 229

— Mus. v eské Skalici.

Duben.

1. Matji Majarovi — Kvty
1898, II 65; G II 325 —
Museum.

17. Josefu Nmcovi—V 235 —
Museum v eské Skalici.

18. Václavu Bendlovi - G II

327 — Eva Vrchlická.

Bez data. Karlu Nmcovi —
Besedy asu 1910, 43; G
II 330 — Dán Adolfu

Heydukovi pro slovenské

gymnasium (které?).

25. Karolín Stakové — .
Lid XV, 184; G II 334 —
B. Šetlík.

erven.

3. Adéle Panklové — Besedy

asu 1910, 44; G II 339

nmecký originál; Z 304

peklad — Museum.
13. Josefu Nmcovi — G II

348; Z 336 (polovina) —
J. Sala, majitel firmy

Kober.

20. Josefu Nmcovi — V 244

— Museum v es. Skalici.

Bez data. Václavu Bendlovi—
Zvon V 18; G II 365 -
Museum.

ervenec.

Bez data. Poat, ervence.

Josefu Nmcovi — V 249

— Museum v es. Skalici.

24. Josefu Nmcovi — V 253

— Museum v es. Skalici.

Bez data. Mezi 22.-25. (Uril
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V.Tille.)Václ.Bendlovi—
G II 370; Z 238. Faksimil

v Životopisu od V. Tille,

Zlatoroh. — Pí Hilbertová,

cho spisovatele.

Bez data. Po 25. Jos. Nmcovi
— V 257 — Museum v .
Skalici.

31. Karlu Nmcovi — Besedy

asu 1910, 50; G II 375 —
Museum.

Srpen.

*4. Karolín Stakové — .
Lid XV, 184 — B. Šetlik.

5. Adéle Panklové— Besedy

asu 1910, 49; G II 334

nmecký originál; Z 302

peklad — Museum.
9. Leopoldu Hansmannovi—
.Lid.XVI,28;GÍI379—
Museum.

14. Karolín Stakové — .
Lid XV, 184; GII 382 —
B. Šetlik.

20. Josefu Nmcovi — V 261

— Museum v es. Skalici.

Záí.

Bez data. Asi koncem záí.

Karolín Stakové ~ G II

383 — B. ŠeUík.

íjen.

1. (?) Karolín Stakové —
. Lid. XV, 184 ; GII 383 —
B. Šetlik.

19. G. K. Zechenterovi —
Slovenské PoWady 1911,

185 — Majitel?

21. Matji Majarovi — Kvty
1898, II 67; GII 384 —
Museum.

Listopad.

Bez data. (Zaadil Z. Zaho.)

A V. Šemberovi —M
1913, 230 — Museum ve

Vysokém Mýt.
Prosinec.

5. Josefu Nmcovi — V 263

— Museum v eské Ska-

lici.

7. Václ. Bendlovi— Venkov,

7. a 14. dubna 1918 —
Museum.

11. Alois V. Šemberovi —
. Lid XVI, 22; GII 391 —
Museum.

Bez data. Martinu Hattalovi

— G II 396 — Museum.

Bez data. (Zaadil J. Lelek.)

Hrab. Han. Krakovskému

z Kolovrat — Lelek, Pisp,

k životopisu B. N. 19 —
Originál ztracen ; koncept

v Museu.

1858. Leden.

Bez data. Poátkem 1858.

G. K. Zechenterovi —
Slovenské Pohady 1913,

552 — Majitel?

Bez data. Poátkem 1858. 1. J.

Hanušovi — . Lid IV,

196 — Museum.
7. Václavu Bendlovi — Žen.

Svt 1916, ís. 16; G III 1

a 294 — Museum.
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23. Josefu Nmcovi — V 269
— Museum v es. Skalici.

23. Karlu Nmcovi — Besedy

asu 1910,57; G III 4

—

Museum.
Bez data. Koncem ledna neb

poátkem února. Václavu

Bendlovi — . Lid XII,

354; G III 10; Z 258 -
Museum.

Únor.

3. A. V. Šemberovi —M
1915, 33 — Museum ve

Vys. Mýt.
10. Josefu Menclovi — G III

16 - B. Koí.
13. Josefu Nmcovi — V 272

— Museum v es. Skalici.

19. Josefu Nmcovi — V 274

— Museum v es. Skalici.

Bez data. Asi 24. února. (Za-

adil Z. Zaho.) Jos. Nm-
covi — G III 9 — Majitel?

25. Karlu Nmcovi — Bes.

asu 1910, 58; G III 17 —
Museum.

26. Alois V. Šemberovi —
.LidXVI,26;GIII20 —
Museum.

27. Josefu Nmcovi — V 275

— Museum v es. Skalici.

29.(20?) Adéle Panklové —
N. Listy 1911 . 180 (pe-

klad?); G III 23 nmecký
originál — B. Koí.

Bezen.
Bez data. Josefu Nmcovi

— V 276 — Museum v es.
Skalici.

5. Josefu Nmcovi — V 280

— Museum v es. Skalici.

14. Josefu Nmcovi — V 282

— Museum v es. Skalici.

18. Josefu Nmcovi — V 287

— Museum v es. Skalici.

27. Josefu Nmcovi — V 288

— Museum v es. Skalici.

30. Karlu Nmcovi — Bes.

asu 1910, 73; G III 30 —
Museum.

*

30. Bellmanovi — G III 30 -

Museum.
Duben.

18. Karlu Nmcovi — Bes.

asu 1906, 381 (úryvek);

G III 35 — B. Koí.

27. Karlu Nmcovi — Bes.

asu 1910, 74 ;G III 42 —
Museum.

Kvten.

8.F. Šimáckovi — . Lid

XIII 60; G III 46 — Um-
lecká Beseda.

25. Václavu Bendlovi — .
Lid XV, 410; G III 48 -
První polovice Museum,

druhá polovice M. Ge-

bauerová.

erven.

19. Jos. Barákovi — G III 53

— J. erný, eská ermá.
24. G. K. Zechenterovi— Slov.

Pohrady 1913, 379; G III

54 — Majitel?
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ervenec.

6. G. K. Zechenterovi— Slov.

PohPady 1911, 629 - Ma-

jitel?

13. Dr. J. Hanušovi — G III

59 — Museum.
19. Katein Nmcové — as

6. 5. 1914 — editel Vine.

Vávra, Brno.

22. J. V. Fricovi-G III 60-
J. J. Fric, Vinohrady.

31. Karlu Nmcovi — Nár. L.

1911, . 239 ~ G III 61 -
B. Koí.

Srpen.

24. (27.) A. V. Šemberovi —
. Lid XVI, 27; G III 68—
Museum.

Záí.

26. G. K. Zechenterovi— Slov.

Pohrady 1913, 389; G. III.

71 — Majitel?

íjen.

13. G. K. Zechenterovi— Slov.

PohFady 1911, 631 — Ma-

jitel?

Listopad.

1. Václavu Bendlovi — G III

73 — Majitel?

2. Karlu Nmcovi — G III

76 — B. Koí.
Bez data. Po 18. Karlu Nm-

covi— Bes. asu 1910, 84;

G III 82 — Museum.
29. Karlu Nmcovi — Bes.

asu 1910, 85; G III 86 —
Museum.

Prosinec.

28. G. K. Zechenterovi— Slov.

PohPady 1913, 554; G III

96 — Majitel?

Bez data. (Zaadil J. Lelek)

Matji Majarovi— G II 388

Museum.

1859. Leden.

2. Karlu Nmcovi — Lidové

Noviny 2. prosince 1920—
J. Jelínek, poštmistr v. v.,

astolovice.

Duben.

21. Karlu Nmcovi — G III

103; Bes. asu 1910, 91

—

Museum.
Kveten.

18. Karlu Nmcovi — Úryvek
Bes. asu 1906, 382 — Ma-
jitel? (U B. Koího není.)

erven.

9. Karlu Nmcovi — G III

109; Besedy asu 1910,

98 — Museum.
ervenec.

27. Dos Nmcové — V 292,

G III 117 — Vine. Vávra,

gymn. editel v v., Brno.

Srpen.

6. Doe Nmcové — G III

122; Lelek, B. Nmcová,
Rašín 1920, 94 — Museum
v eské Skalicí.

Bez data. 12. (Zaadil J. Lelek.)

Jaroslavu Nmcovi— Výr.

zpráva musea v Táboe
1904, 17; . Lid XV, 412,
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rovnž . Lid XVII, 80; G
III 128; Lelek, B. Nm-
cová 1920, 123 — Mstské
museum v Táboe.

Záí.

8. Karlu Nmcovi -- Bes.

asu 1910, 106; G III 130—
Museum.

16. Karlu Nmcovi — Besedy
asu 1910, 113; G III 138—
Museum.

íjen.

3. Vojtovi Náprstkovi — J.

Lelek, Poslední pátelství

B.N. 1918,5. ZILvyd.—
Museum v eské Skalici.

6. Karlu Nmcovi — Besedy

asu 1910; G III 142 —
Osvtový svaz pro Macha-

rovu akci.

13. Janu Karlu Rojkovi — .
Lid XII, 221; G III 144—
Orig. ztracen; opis pí A.

Hartmannová, Král. Vino-

hrady.

15. Josefu Kolískovi — G III

145 — Museum.
Listopad.

21. Karlu Nmcovi — Besedy

asul910,115;GIU146—
Museum.

Prosinec.

28. G. K. Zechenterovi— Slov.

Pohlady 1911, 248 — Ma-

jitel?

Bez data. Dr. V. Stakovi
— G III 155 - B.ŠeUík.

1860. Leden.

14. Josefu Kolískovi — Niva

1893; M 1896, 305; G
III 155 — Dámský spolek

„Vesna" v Brn.
16. Dr. Janu Palackému —

Kvty 1898, II 68; G III

161 — Museum.

Únor.

5. Karlu Nmcovi — Úryvek
Bes. asu 1906, 383; Roz-

pravy. Pokr. Revue 1914,

sv. X, 7; G III 163 —
Museum.

Bezen.
Bez data. As po. bezna.

J. K. Rojkovi —- J. Lelek,

B. Nmcová 1920, 141 —
Koncept u J. Lelka, orig.

ztracen.

Duben.

2. Karlu Nmcovi — Besedy

asu 1910, str.?; G III

174 — Museum.

erven.

5. Paní Simeonové — Lelek,

Božena Nmcová 1920,162

(eský koncept) — Mus.

v eské Skalici.

Záí.

18. Karlu Nmcovi— Úryvek
Bes. asu 382 ;G III 182 —
B. Koí.

29. (Datum místo 11. opravil J.

Lelek) — Jaroslavu Nm-
covi - V 299; G III 178

— Museum v . Skalici?
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Listopad.

4. Karlu Nmcovi — První

polovice Lelek, B. N. 1920,

208 ; druhá Bes. asu 1910,

129; celý G III 192 —
Museum.

Prosinec.

9. Janu Karlu Rojkovi — .
Lid XII, 221; G III 201 —
Orig. ztracen, opis pi A.

Hartmannová, Vinohrady.

1861. Srpen.

Bez data. Konec ervence
neb poátek srpna. Doe
Nmcové z Chlumce —
V 303; G III 208 — Mus.

v es. Skalici.

Bez data. 7. dopoledne. Doe
Nmcové z Mlíkosrb —
V 305; G III 209 — Mus.

v eské Skalici.

7. odpoledne. Doe Nmcové
z Mlíkosrb — J. Lelek,

Bož. Nmcová 1920, 219-

220 — Museum v eské
Skalici.

8. Doe Nmcové z Mlíkosrb

— Lelek, B. Nmcová 1920,

220-221; G III 212 —
Museum v eské Skalici.

8. (Rok uril prof. V.Tille.)

Josefu Nmcovi, synovci

— Bes. asu 1910, 319 —
Josef Nmec v Bydžov.

Záí.

Bez data. 17. (Uril V.Tille.)

— Seidlovi — Lelek, Pí-

spvky k životopisu B. N.,

55;; G III 219 — Museum
v eské Skalici.

Bez data. 17. veer (Uril

J. Lelek.) Doe Nmcové
— Lelek, B. N. 1920, 223

;

G III 224 — Museum v

eské Skalici.

íjen.

2. Jaroslavu Nmcovi— Jos.

Lelek, Rozpravy Pokr.

Revue X,22j G III 228

-

Museum v eské Skalici.

Bez data. Druhá pol. íjna.

Jaroslavu Nmcovi —Jos.

Lelek, Rozpravy Pokr.

Revue X,28; G III 235

-

Museum v eské Skalici.

Listopad.

21.Ti neodeslané dopisy Voj-

tovi Náprstkovi — Lelek,

Bož. Nmcová 1920, 230—

248 — Museum v eské
Skalici?

Bez data. Asi II. polovina let

padesátých. Josefin er-
mákové.—Vlkv sborník

171 — Originál ztracen.

Koncept Museum?
Celkem 285 dopis.
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CHRONOLOGICKÝ SOUPIS

VŠECH ZACHOVANÝCH DOPISU

PSANÝCH

BOŽEN NMCOVÉ.





1844. erven.
13. Antonie Reissová (Bohu-

slava Rajská) — Z let I

150; G I 5; Z 25 — Mu-
seum.

Srpen.

13. Antonie Reissová — Z let

III 8; G I 10; Z 29 —
Museum.

Záí.

2. F. L. elakovský — Z let

IIÍ 12; G I 15; Z 34; —
Koncept F. Bílý, Kores-

pondence a zápisky ela-
kovského III 1740 — Ori-

ginál ztracen. Koncept v

Museu.

9. Antonie Reissová — Z let

III 11; G 1 13 — Museum.

1845. Kvten.
9. Ant. elakovská — Z let

III 14; G 118 — Museum
ervenec.

12. Antonie elakovská —
Z let III 20; G I 26 —
Museum.

Listopad.

3. Kateina Lauermannová—
Úryvek Vlkv sborník,

167 — Museum?
Prosinec.

6. Honorata Zapová — Úry-

vek Vlkv sborník, 168

— Museum?
11. a 20. Antonie elakovská
— Z let III 27 ; G I 37

— Museum.

1846. ervenec.

6. Ant. elakovská — Z let

III 35; G I 51 — Museum.
Prosinec.

7. Karel Havlíek — Kvty
1898, 56; G I 62; Z 59 —
Museum.

Bez data. Koncem r. 1846.

Rozarie Schusterová —
Novina 1915, 1 154— Mus.

v es. Skalici.

1848. Leden.

16. Ant. elakovská — Z let

III 46, G I 79; Z 46 —
Museum.

24. F. L. elakovský — Z let

III 53; G I 87; Z 50 —
Museum.

Duben.

27. Kateina Lauermannová
— ÚryvekVlkv sborník,

167 — Museum?
ervenec.

21. Anna Hlavsová — Úryvek

Vlkv sborník, 169 —
Museum ?

Listopad.

17. Ant. elakovská — Z let

III 63; G I 120 — Mu-
seum.

17. F. L. elakovský — Z let

III 67; G 1 125— Museum.
1849. Kveten.

18. Rychtáka Borová (z Prahy

do Nymburka) — Lelek,

B. N. 1920, 60 — Mus.

v es. Skalici.
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27. Ant. elakovská — Z let

III71;GI 133 — Museum.
erven.

3.Fraiit. L. elakovský —
Z let III 73; G I 136 —
Museum.

Záí.

25. Josef Franta Šumavský
— Novina 1915, I 59 —
Mus. v es. Skalici.

íjen.

20. Ant. elakovská — Z let

III 76, kde udáno 20. zái;

G I 145 — Museum.
Prosinec.

14. Kateina Lauermannová
— ÚryvekVlkv sbornik,

168 — Museum?

1850. Únor.

22.Prof. Jan Krejí — No-

vina 1915, 1 54 — Štábní

léka Dr. Krejí v Praze.

Srpen.

13. Dorothea, vévodkyn Za-

hanská — Úryvek Vlkv
sborník, 169 — Museum*?

Zái.

le.Johanna Rottová (Karol.

Svtlá) — G II 4 Mus.

v es. Skalici.

íjen.

28. Bienengraeber — Novina

1915, 1 55 — Originál ztra-

cen?

Prosinec.

12. Karel Bohuslav Moravek
— eský peklad Lid. No-

viny 3. 9. 1920 — Mus.

v es. Skalici.

Bez data. Z r. 1850 — Jose-

fina Mirence (Podle pí-

semného sdlení) — 0ti-'

stn? — Museum?

1851. Leden.

3. Josef Nmec — V 11 —
Mus. v es. Skalici.

11. Josef Nmec — V 15 —
Mus. v es. Skalici.

Únor.

7. Dr. Jan Helcelet — G II

6; Z 98 — Mus. v es.
Skalici.

17. Josef Nmec — V 18 —
Mus. v es. Skalici.

Bezen.

13. Josef Nmec — V 22 —
Mus. v es. Skalici.

Duben.

Bez data. Konec dubna neb

po. kvtna. Dora Nm-
cová z Prahy do Miškovce
— Netištn — Zdenk
Zaho.

Kvten.

2. (Bez vroení. Asi 1850—52)

Jos. Ignác Hanuš — .
Mod. Fil. 1921, VII 258 —
Mus. v es. Skalici.

24. Josef Nmec — V 24 —
Mus. v es. Skalici.

28. Josef Nmec — V 14 —
Mus. v es. Skalici.

erven.

2. Dr. Jan Helcelet — Zvon

416



1921, 385- 7; 397-3; Lelek,

K románu J. Helcelet a

B. N. 1921 ; Z II. vyd. —
Mus. v es. Skalici.

Srpen.

9. Dr. Jan Helcelet — G II

11; Z 107 —Mus. v es.
Skalici.

14. Dr. Jan Helcelet — Zvon

1921, 413; Lelek, K ro-

mánu J. Helcelet a B. N.

1921 ; Z II. vyd. — Mus.

v es. Skalici.

Záí,

5. J. V. Janko — Lid. No-

viny 3. 9. 1920 — Mus.

v es. Skalici.

Listopad.

1. Dr. Jan Helcelet - G II

17; Z 116 —Mus. v es.
Skalici.

Bez data. Asi koncem 1851

neb za. 1852 — Asi Dr.

Dušan Lambl — Topi,
sborník 1920, XVII 228—9;

Z IL vyd. — Marie Zá-

hoová-Nmcová.

1852. Leden.

Bez data. Mezi 10.—18. Za-

adila G — Johanna Mu-
žáková (Kar. Svtiá) — G
II 24 — Mus. v . Skalici.

Únor.

2O.J0S. Nmec — V 16 —
Mus. v es. Skalici.

Bezen.
16. Dr. Jan Helcelet — G H

33 ; Z 127 — Mus. v Ces.

Skalici.

Srpen.

13. Pavel Dusbaba — Lid.

Noy. 3. 9. 1920 — Mus.

v es. Skalici.

Záí.

1. Žofie Rottová (Žofie Pod-

lipská)— G II 35; Z 156

— Mus. v es. Skalici.

12. Ferd. Náprstek—Topiv
Sborník 1914/15; II 542
— František Nmec, ho-

teliér v Jiín.
12. Johanna Mužáková — G
H 46; Z 159 — Mus. v es.
Skalici.

12. Žofie Rottová — G II 49

— Mus. v es. Skalici.

23. Johanna Mužáková — G
II 58; Z 165— Mus. v es.
Skalici.

24. Žofie Rottová — G II 63

— Mus. v es. Skalici.

Listopad.

Bez data. Asi pol. listop. Za-

adil Z. Zaho. Johanna

Mužáková — G II 72 —
Mus. v es. SkalicL

1853. Leden.

Bez data. Po 13. Johanna Mu-
žáková - G II 76 — Mus.

v es. Skalici.

Kvten.
Bez data. Koncem dubna neb

po. kvtna. Zaazuje Z.

Zaho. Johanna Mužáková
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GII80; Z 168 — Originál

ztracen.

Bez data. As po. kvtna?
Johanna Mužáková— G II

82; Z 169 — Mus. v es.
Skalici.

Bez data. Po. kvtna. Zaa-
zuje Z. Zaho. Johanna

Mužáková — 01177 —
Mus. v es. Skalici.

1854. ervenec.

20. Josef Nmec — V 30 —
Museum v eské Skalici.

Srpen.

3. Josef Nmec— (nmecky)
— V 31 — Museum v .
Skalici.

12. Josef Nmec — V 37 —
Mus. v es. Skalici.

13. Josef Nmec — V 38 —
Mus. v es. Skalici.

19. Josef Nmec — V 43 —
Mus. v es. Skalici.

22. Josef Nmec — V 48 —
Mus. v es. Skalici.

28. Josef Nmec — V 49 —
Mus. v es. Skalici.

Záí.

1. Josef Nmec — V 55 —
Mus. v es. Skalici.

10. (nespr. datováno, uril V.)

Josef Nmec — V 34 —
Mus. v es. Skalici.

11. Eduard HGlzel — eský
peklad Lid. Novin 3. 9.

1920. — Museum v eské
Skalici.

íjen.
11. (nespr. datováno, uril V.)

Josef Nmec — V 58 —
Mus. v es. Skalici.

24. (nespr. datováno, uril V.)

Josef Nmec — V 60 —
Mus. v es. Skalici.

Listopad.

1. Josef Nmec — V 62 —
Mus. v es. Skalici.

12. Josef Nmec — V 63 -
Mus. v es. Skalici.

22. Josef Nmec — V 71 —
Mus. v es. Skalici.

29. Josef Nmec — V 74 —
Mus. v es. Skalici.

Prosinec.

17. Josef Nmec — V 76 —
Mus. v es. Skalici.

1855. Leden.

1. Josef Nmec — V 78 —
Mus. v es. Skalici.

11. Josef Nmec — V 79 —
Mus. v es. Skalici.

24. Josef Nmec - V 83 —
Mus. v es. Skalici.

Únor.

1. Josef Nmec — V 84 —
Mus. v es. Skalici.

Bez data. V lét. Zaadil J.

Lelek. JuL Plošic— Lelek,

Píspvky k životopisu B.

N. 6. — Josef Lelek.

Srpen.

24. F. L. Vorlíek — J. Lelek,

Píspvky k životopisu B.

N. 25 — Mus. v . Skalici.
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íjen,

22. Jos. Nmec— Lelek, Pisp,

k životopisu B. N. 44. —
Josef Lelek.

1856. Duben.

3. a 16. Josef Hansmann —
. Matice Mor. 1920, 127

— (A. Materna, Jiín?)

Museum v Brn?
27. Karel Nmec—CM 1917,

37 — Museum.
Kvten.

Bez data. 7. nebo 8. Karel

Nmec-M 1917, 39 —
Museum.

Bez data. 7. nebo 8. Adéla

Panklová-M1917,39,
nm. originál ; Z 283 pe-
klad Museum.

18. J. Hansmann — . Matice

Mor. 1920, 135 — A. Ma-

terna v Jiín? Museum
v Brn?

19. Karel Nmec—M 1917,

56 — Museum.
erven.

21. J. Hansmann — . Matice

Mor. 1920, 141— Museum.
ervenec.

9. Dr. Jan Helcelet — G II

213; Z 139 — Mus. v es.
Skalici.

21. Karel Nmec-M 1917,

45 — Museum.
Záí.

3. Václav Bendi — V 311

—

Museum v eské Skalici.

4. Kar. Nmec —M 1917;

Z 287 — Museum.
12. 19. J. Hansmann — C. Mat.

Mor. 1920, 148 — A. Ma-
terna v Jiín? Museum
v Brn?

20. Kar. Nmec —M 1917,

171 — Museum.
29. Václav Bendi — V 311 —

Museum v eské Skalici.

íjen.

6. Kar. Nmec — CM 1917,

174 — Museum.

Listopad.

15. Václav Bendi - V 313 —
Museum v eské Skalici.

21. Josef Nmec — V 90 —
Museum v eské Skalici.

22. Josef Nmec — V 94 —
Museum v eské Skalici.

26. Josef Nmec — V 96 —
Museum v eské Skalici.

Prosinec.

1. Josef Nmec - V 98 —
Museum v eské Skalici.

2. Václav Bendi — V 318 —
Museum v eské Skalici.

4. Václav Bendi — V 319 —
Museum v eské Skalici.

6. Josef Nmec — V 102 —
Museum v eské Skalici.

12. Josef Nmec —V 108; Z
320 — Mus. v . Skalici.

17. Karel Nmec—M 1917,

298; Z 300 — Museum.
Bez data. Ped 22. K. Nmec—M 1917,301 — Museum.
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29. Josef Nmec — V 116 —
Museum v eské Skalici.

1857. Leden.

10. Josef Nmec — V 122 —
Museum v eské Skalici.

19. Václav Bendi — V 325 —
Museum v eské Skalici.

23. Josef Nmec — V 127 —
Museum v eské Skalici.

Únor.

4. Václav Bendi -V 328; Z
II. vyd. -Mus. v C. Skalici.

10. Josef Nmec — V 131 —
Museum v eské Skalici.

28. Josef Nmec — V 135 —
Museum v eské Skalici.

Bezen.
8. Josef Nmec — V 139 —
Museum v eské Skalici.

21. Josef Nmec — V 140 —
Museum v eské Skalici.

Duben.

6. Josef Nmec — V 148 —
Museum v eské Skalici.

21. Josef Nmec — V 153; Z

330 — Mus. v es. Skalici.

Kvten.
10. Josef Nmec — V 159 —

Museum v eské Skalici.

Bez data. Konec kvtna.
Václav Bendi — V 335;

Z 236 — Mus. v . Skalici.

erven.
9. Josef Nmec — V 162 —
Museum v eské Skalici.

11. Josef Nmec — V 165 —
Museum v eské Skalici.

26. Josef Nmec — V 170 —
Museum v eské Skalici.

ervenec.

6. Josef Nmec — V 177 —
Museum v eské Skalici.

21. Josef Nmec — V 185 —
Museum v eské Skalici.

29. Josef Nmec — V 190 —
Museum v eské Skalici.

Srpen.

4. Josef Nmec — V 194 —
Museum v eské Skalici.

14. (Nespr. datum. Opr. V. V.)

Josef Nmec — V 196 —
Museum v eské Skalici.

26. Josef Nmec — V 200 —
Museum v eské Skalici.

íjen.

27. Josef Nmec— Bes. asu
25. III. 1922. — Museum.

Listopad.

1. Josef Nmec— Bes. asu
2. IV. 1922. — Museum.

4. Josef Nmec — Bes. asu
9. IV. 1922. — Museum.

8. Josef Nmec — Bes. asu
9. IV. 1922. — Museum.

12.—19. J. Hansmann — .
Mat. Mor. 1920, 158 — A.

Materna v Jiín? — Mu-
seum v Brn?

15. Josef Nmec — Bes. asu
30. IV. 1922. — Museum.

19. Josef Nmec — Bes. asu
9. V. 1922. — Museum.

22. Josef Nmec — Bes. asu
9. V. 1922. — Museum.
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29. Josef Nmec — Bes. asu
14. V. 1922 — Museum.

Prosinec.

2. Josef Nmec — Bes. asu
21. V. 1922 — Museum.

2. Václav Bendi — V 340 —
Museum v eské Skalici.

2. Karel Nmec—M 1917,

301 — Z 308 — Museum.
9. Josef Nmec — B. .

21. V. 1922 — Museum.
10. Josef Nmec — Bes. asu

28. V. 1922 — Museum.
15. Václav Bendi — V 341

;

Z 243 — Mus. v . Skalici.

17. Josef Nmec — Bes. asu
11. VI. 1922 — Museum.

1858. Leden.

6. Josef Nmec — Bes. asu
11. VI. 1922 — Museum.

9.VáclavBendl— V348; Z

247 — Mus. v es. Skalici.

15. Josef Nmec — Bes. asu
11. VI. 1922 — Museum.

18. Josef Nmec — Bes. asu
11. VI. 1922 — Museum.

19. Josef Nmec — Bes. asu
18. VI. 1922 —Museum.

28. Josef Nmec — Bes. asu
18. VI. 1922 — Museum.

81. Karel Nmec—M 1917,

399 — Museum.
Bez data. Konec ledna? Ka-

teina Lauermannová —
Netištno — Museum?

Únor.

2. Václav Bendi — V 355 ; Z

252 — Museum v eské
Skalici.

2. Josef Nmec — Bes. asu
18. VI. 1922 — Museum.

7. Josef Nmec — Bes. asu
25. VI. 1922 — Museum.

13. J. Hansmann — . Mat.

Mor. 1920, 161 — A. Ma-

terna, Jiín ? Mus. v Brn ?

13. Rudolf kníže Taxis —
Vlkv sborník, 168 —
Museum.

16. Josef Nmec — Bes. asu
2. VII. 1922 — Museum.

21. Josef Nmec — Bes. asu
9. VII. 1922 — Museum.

28. Josef Nmec — Bes. asu
9. VII. 1922 — Museum.

28. Jaroši.Nmec— Bes. asu
30. VII. 1922 — Museum.

Bezen.
4. Josef Nmec — Bes. asu

30. VII. 1922 — Museum.
7. Josef Nmec — Bes. asu

30. VIL 1922 — Museum.
13. Josef Nmec — Bes. asu

30. VII. 1922 — Museum.
17. Josef Nmec — Bes. asu

30. VIL 1922 — Museum.
23. Josef Nmec — Bes. asu

6. Vlil. 1922 — Museum.

Duben.

(1. Karel Nmec otci—M
1917, 400 — Museum.)

5. KarelNmec—M 1917,

403 — Museum.
16. Karel Nmec (nmecky)
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— CM 1918, 42 — Mu-
seum.

Kvten.
Bez data. Poátkem kvtna.

Václav Bendi — V 360;

Z 264 — Mus. v . Skalici.

erven.

Bez data. Po 15. Jaroslav

Nmec — Lelek, B. N.

1920, 115 — Mus. v es.
Skalici.

Bez data. Po 15. Jaroslav

Nmec — Lelek, B. N.

1920, 115—116 — Museum
v eské Skalici.

30. J. Schalek (nmecky) —
Top. Sborník 1920, VII

230 (peklad) — Museum
v eské Skalici.

Bez data. Josef Ig. Hanuš —
. M. F. 1921, VII 258 —
Museum v eské Skalici.

ervenec.

3. Eleonora hrab. Kounicová
— ÚryvekVlkv sborník,

169 — Museum?
16. Václav Bendi — V 365 —

Museum v eské Skalici.

19. Josef Nmec — Bes. asu
6. VIII. 1922 — Museum.

28. Josef Nmec — Bes. asu
6. Vin. 1922 — Museum.

30. Jaroslav Nmec — Lelek,

B.N.1920, 116— Museum
v eské Skalici.

Srpen.

Bez data. Poátkem srpna.

Uril J. Lelek. Jaroslav

Nmec— Lelek, B. N. 1920,

117 — Museum v eské
Skalici.

10. Jaroslav Nmec — Lelek,

B.N.1920, 118— Museum
v eské Skalici.

24. Václav Bendi — V 365 —
Museum v eské Skalici.

29. Terezie Palacká—Zmínka
Vlkv sborník, 170 —
Museum?

Zá(.

22. Jaroslav Nmec — Top.

sborník 1920, VII 230 —
Museum v eské Skalici.

íjen.

11. Václav Bendi — V 367 —
Museum v eské Skalici.

Listopad,

10.-15. Karel Nmec —M 1918, 44 — Museum.
17. Karel Nmec—M 1918,

48 — Museum.
Prosinec.

2. Václav Bendi — V 368 —
Museum v eské Skalici.

2. KarelN mec—M 1918,

146 — Museum.
22. Karel Nmec—M 1918,

147 — Museum.

1859. Únor.

2. KarelNmec—M 1918,

150 — Museum.
8. Václav Bendi — V 371

;

Z 270 — Museum v eské
Skalici.
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Duben.

17. KarelNmec—M 1918,

153 — Museum.
19. KarelNmec—M 1918,

238 — Museum.
Kveten.

6. a) Jos.Nmec— Bes. asu
6. VIII. 1922 — Museum.

6 b) Jos. Nmec— Bes. asu
13. VIII. 1922 — Museum.

14. Josef Nmec — Bes. asu
20. VIII. 1922 — Museum.

21. Josef Nmec — Bes. asu
28. VIII. 1922 — Museum.

30. Josef Nmec — Bes. asu
3. IX. 1922 — Museum.

erven.

8. Josef Nmec — Bes. asu
1922 — Museum.

15. Josef Nmec — Bes. asu
1922 — Museum.

22. Josef Nmec — Bes. asu
1922 — Museum.

24. Josef Nmec — Bes. asu
1922 — Museum.

25. Josef Nmec — Bes. asu
1922 — Museum.

ervenec.

7. Josef Nmec — Bes. asu
1922 — Museum.

17. Josef Nmec — Bes. asu
1922 — Museum.

19. Josef Nmec — Bes. asu
1922 — Museum.

21. Dora Nmcová — V 290

(Podle kusého diktátu) —
Milena Nmcová.

29. Josef Nmec — Bes. asu
1922 — Museum.

Srpen.

2. Dora Nmcová — V 296

(Podle kusého diktátu) —
Milena Nmcová.

3. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 21 — Museum
v eské Skalici.

7. Josef Nmec — Bes. asu
1922 — Museum.

9. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 122— Museum
v eské Skalici.

12. Karel Nmec—M 1918,

24 — Museum.
19. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 125— Museum
v eské Skalici.

21. Josef Nmec — Bes. asu
1922 — Museum.

27. Josef Nmec — Bes. asu
1922 — Museum.

Záí.

5. Josef Nmec — Bes. asu
1922 — Museum.

9. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 127— Museum
v eské Skalici.

15. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 129— Museum
v eské Skalici.

íjen.

3. Josef Nmec — Lelek, B.

N. 1920, 130 ; Bes. asu
1922 — Museum.

7. Vojta Náprstek — Lelek,
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Poslední pátelství B. N. 8

— Museum v es. Skalici.

8. Karel Nmec—M 1918,

243 — Museum.
12. Karel Nmec—M 1918,

244 — Museum.
Listopad.

8. Karel Nmec—M 1918,

245 — Museum.
29. Vojta Náprstek — Lelek,

Poslední pátelství B. N. 8

— Museum v es. Skalici.

29.Frant. Bekel — Peklad
Lidové noviny 4. 6. 1920—
Marie Záhoová-Nmcová.

Prosinec.

2. Karel Nmec—M 1918,

340 — Museum.
5. Václav Bendi — V 374 —
Museum v eské Skalici.

Bez data. Zaadil Z. Zaho —
Drohotín Maria Villani —
Novina 1915, 1 55 — Mus.

v eské SkalicL

Ti nedatované lístky Vojty

Náprstka — Lelek, Posl.

pátelství B. N. — Mus.

v eské Skalici.

1860. Leden.

3. František Nmec — Top.

Sborník 1920, VII 230 —
Marie Záhoová-Nmcová.

Bez data. Mezi 4.—11. Zaadil

Z. Zaho. Karel Nmec —M 1918, 342— Museum.

12. Karel Nmec—M 1918,

343 — Museum.

Únor.

5. Jan Palacký — Lelek,

BoženaNmcová 1920, 138

Museum v eské Skalici.

Bezen.

5. Antonín Augusta — G III

173 — Museum v eské
Skalici.

18. Karel Nmec—M 1918,

— 344 Museum.

18. (Karel Nmec otci —M
1918, 345 — Museum.)

22. Josef Kouble — Lidové

noviny 3. 9. 1920 — Mus.

v eské Skalici.—

Duben.

13. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 145 — Mus.

v eské Skalici.

17. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 148 — Mus.

v eské Skalici.

22. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 150 — Mus.

v eské Skalici.

Kvten.

1. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 151 — Mus.

v eské Skalici.

15.— 18. Jaroslav Nmec —
Lelek, B. K 1920, 153 —
Museum v eské Skalici.

erven.

3. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 160 — Mus.

v eské Skalici.

14. Jaroslav Nmec — Lelek,
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B. N. 1920, 164 — Mus.

v eské Skalici.

Bez data. 19. neb 20. Uril
Lelek. Jaroslav Nmec —
Lelek, B. N.^ 1920, 166 —
Museum v eské Skalici.

ervenec,

6. Jaroslav Nmec — Lelek,

B.N. 1920, 169; Z IL vyd.
— Mus. v es. Skalici.

15. Jaroslav Nmec — Lelek,

B.N. 1920, 172; Z IL vyd.

— Mus. v es. Skalici.

22. Jaroslav Nmec— Lelek,

B.N. 1920, 174; Z IL vyd.
— Mus. v es. Skalici.

28. KarelNmec—M 1918,

347 — Museum.

Srpen.

4. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 177; Z IL vyd.
— Mus. v es. Skalici.

6. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 179 — Mus.
v es. Skalici.

Bez data. Uril Lelek. Jaro-

slav Nmec — Lelek, B.

N. 1920, 179 — Museum
v es. Skalici.

Bez data. Asi pol. srpna. Uril
Lelek. Jaroslav Nmec —
Lelek, B. N. 1920, 181 —
Mus. v es. Skalici.

Bez data. Konec srpna. Jaro-

slav Nmec — Lelek, B.

N. 1920, 183 — Museum
v es. Skalici.

Zái.

2. Karel Nmec—M 1918,

348 — Museum.
5. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 187 — Mus.

v es. Skalici.

Bez data. 10. Uril Lelek.

Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 189 — Mus.

v es. Skalici.

Bez data. 22. neb 23. Uril
Lelek. Jaroslav Nmec —
Lelek, B. N. 1920, 191 —
Mus. v es. Skalici.

Bez data. Zaadil Lelek. Jaro-

slav Nmec — Lelek, B.

N. 1920, 193 — Museum
v es. Skalici.

íjen.

Bez data. Po. íjna. Uril
Lelek. Jaroslav Nmec —
Lelek, B. N. 1920, 197 —
Mus. v es. Skalici.

7. Vojta Náprstek — Lelek,

Posl. pátelství B. N. 8

— Mus. v es. Skalici.

Bez data. Po 15. íjnu. Konec
po 5. listopadu. Jaroslav

Nmec — Lelek, B. N.

1920, 200 — Mus. v es.
SkalicL

16. Karel Nmec — M.
1918, 350 — Museum.

Listopad.

18. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 204 - Mus.

v es. Skalici.
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25. Jaroslav Nmec— Lelek,

B. N. 1920, 206 — Mus.

v es. Skalici.

Prosinec.

3. Vojta Náprstek — Lelek,

Posl. pátelství B. N. 9

— Mus. v es. Skalici.

Bez data. 7 (?) Zaadil Lelek.

Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 213 — Mus.

v es. Skalici.

17. Bez ureni msíce. Uril
Lelek — Jaroslav Nmec
— Lelek, B. N. 1920, 212

— Mus. v es. Skalici.

22. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 213 - Mus.

v es. Skalici.

29. Jaroslav Nmec — Lelek,

B. N. 1920, 213 — Mus.

v es. Skalici.

Bez data. Asi prosinec. Marie

Riegrová -- Lid. Nov. 3.

9. 1920— Mus. v. Skalici.

1861. Leden,

4. Bez urení msíce. Uril
Lelek. Jaroslav Nmec —
Lelek, B. N. 1920, 214 —
Mus. v es. Skalici.

19. KarelNmec—M 1918,

350 — Museum.
21. František Richter- Lelek,

B. N. 1920, 215 — Mus.

v es. Skalici.

Srpen.

3. Václav Bendi — V 376
— Mus. v es. Skalici.

5. Antonín Augusta G III

207 — Museum v es.
Skalici.

9. Jos. Nmec, švakr Nm-
cové — Topiv Sborník

1920, VII 231 — Marie Zá-

hoová.
20. Josef Nmec — Nár. L.

4. 6. 1911, . 153 «Z kul-

turního života**; Bes.asu
1922 — B. Koí.

Zái.

Bez data. Po 13. Ant. Augusta.

G III 215 - Mus. v es.
Skalici.

21. JosefNmec~Úryvek ne-

pesn Sborník 348 ; totéž

B.N. 1920, 227; správn
Bes. asu 1922; Z IL vyd.

— Zdenk Zaho.

íjen.

26. Antonín Augusta — G III

238 — Museum v eské
Skalici.

Listopad.

7. Antonín Augusta — G III

239 — Museum v eské
Skalici.

12. Antonín Augusta — G III

240 — Museum v eské
Skalici.

Bez data, Asi listopad. Trojí

sdlení na visitkách. Ant.

Augusta — G III 240 —
Mus. v es. Skalici.

Prosinec.

Bez data. Antonín Augusta.
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(Na rubu lístku odpov Bez data. Asi druhá polovice

Nmcové s podpisem let 50tých. Josefina er-
Nmcovým) — Netištno maková— Úryvek Vlkv
- Museum v eské sborník, 171 — Museum?
Skalici. Bez data. M. S. Kittlová —

Bez data. Prosinec. Marie Úryvek Vlkv sborník,

Riegrová — Sborník 345 70 — Museum?
— Majitel ? Celkem 293 dopis.
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